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ÖZET 

 

 

SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNE GÖRE YERALTISULARININ İZLENMESİ 

VE TÜRKİYE İÇİN BİR DEĞERLENDİRME 

 

 

Ozan SOYTÜRK 

 

Tez Danışmanı:  

Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ 

Temmuz 2014 

 

Yeraltısuları, hem miktar hem de kalite olarak yeryüzünün en önemli su kaynaklarıdır. Bu 

özellikleri sebebiyle bu kaynaklar özel olarak yönetilmelidir. Başarılı bir yeraltısuyu 

yönetiminin gerçekleşebilmesi için ise her aşamada yeraltısuyu kütlelerinin izlenmesi 

gerekmektedir. 

Bu çalışma kapsamında yeraltısularının izlenmesi, Su Çerçeve Direktifi ve rehber 

dokümanlar temel alınarak incelenmiş ve Türkiye için önerilerde bulunulmuştur. 

İzleme Programı tasarımı; neyin, nerede ve ne zaman izleneceğine karar vermeyi içerir. Su 

Çerçeve Direktifi; miktar izleme ağı, gözetimsel izleme ağı ve operasyonel izleme ağını 

içeren farklı yeraltısuyu izleme programları ile ilgili gereklilikleri düzenlemektedir. Ayrıca 

Su Çerçeve Direktifi uyarınca izleme programları karakterizasyon ve risk değerlendirme 

prosedürü ve yeraltısuyu sisteminin kavramsal modeli/anlaşılması ekseninde tasarlanmalıdır. 

Avrupa Birliği aday ülke statüsünde bulunan Türkiye’de de Su Çerçeve Direktifine uygun 

izleme ağları ve izleme programları bu kapsamda oluşturulmalıdır. 

 

Anahtar Sözcükler  :  Yeraltısuyu, izleme, su çerçeve direktifi, gözetimsel, operasyonel, 

kavramsal model 
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ABSTRACT 

 

 

GROUNDWATER MONITORING ACCORDING TO WATER 

FRAMEWORK DIRECTIVE AND AN ASSESSMENT OF TURKEY 

 

 

Ozan SOYTÜRK 

 

Thesis Advisor:  

Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ 

July 2014 

 

Groundwater, in both quantity and quality aspects, is the most important water resource of 

the earth. Thence, groundwater resources should be managed as private. In order to have 

prosperous and effective groundwater management, the bodies of groundwater are required 

to be monitored at every stage. 

In this study, groundwater monitoring was studied and investigated both based on the water 

framework directive and guidance documents. In conclusion part of the study the suggestions 

are featured which have been made specifically for Turkey. 

The design of monitoring programs involves deciding what to monitor, where and when. The 

Water Framework Directive sets out the requirements for the different groundwater 

monitoring programs which must include quantitative monitoring network, surveillance 

monitoring network and operational monitoring network. Additionally, monitoring programs 

should be designed on the basis of the results of the characterization, the risk assessment 

procedure and the conceptual model/understanding of the groundwater system. Taking into 

consideration the fact that Turkey is currently a candidate country for EU membership, the 

management authorities of the country should establish monitoring networks and programs 

according to water framework necessities. 

  Key Words      :  Groundwater, monitoring, water framework directive, surveillance, 

operational, conceptual model 
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Giriş 

Su, insanlığın var oluşu için hayati öneme sahiptir. İlk medeniyetler kaynak ve ırmak 

çevrelerinde oluşmuştur. Eski medeniyetlerden Mısır, Mezopotamya, Hindistan, Çin 

ve Maya toplulukları yerleşim sahaları olarak sırası ile Nil, Dicle-Fırat, İndüs, Sarı, 

Amazon nehirleri kenarlarını tercih etmişlerdir. Temiz su kaynakları sağlayarak 

gelişen çoğu medeniyetler de bu kaynakların tükenmesi veya kalitesinin bozulması 

ile çökmüşlerdir.  

Su, canlılar için temel ve vazgeçilmez bir ihtiyaç maddesi olmasının yanı sıra; içme, 

kullanma, tarımsal faaliyetler, sanayi ve enerji üretim taleplerini karşılayarak 

toplumların sosyal ve ekonomik kalkınmasında da hayati bir rol oynar. 

Günümüzde dünya nüfusunun büyük çoğunluğu hayatlarını sürdürebilmek için 

yeraltısuyuna bağımlıdır. Bu bağımlılığın başlıca sebepleri olarak, yeraltısularının 

yerüstü su kaynaklarına oranla çok daha iyi kalitede olması sebebiyle önemli bir 

arıtma işlemine gerek duyulmaksızın kullanılabilmesi ve yeraltısularının yerüstü 

sularının aksine belirli noktalarda yoğunlaşmayıp yerkürenin büyük bir bölümünün 

altında ve kolayca ulaşılabilir olması gösterilebilir. 

Son yıllarda hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve tarımsal faaliyetlerdeki artış ile birlikte 

tüm sularda olduğu gibi yeraltısuları üzerindeki baskılar da ciddi oranda artmıştır. 

Birçok yerde yeraltısuyundaki beslenim-çekim dengeleri sağlanamamış, ayrıca 

yeraltı su kaynakları ciddi oranlarda kirlenmiştir. Bunlara ilaveten yeraltısularının 

yenilenme sürelerinin çok uzun olması sebebiyle yeraltısuları bir kez kirlendikten 

sonra tekrar eski durumuna dönmesi oldukça maliyetlidir ve uzun zaman almaktadır. 

Bu özellikleri sebebiyle bu kaynaklar özel olarak yönetilmeli ve durumlarının her 

aşaması gerekli izlemelerle takip edilerek potansiyel tehlikeler yeraltısuyuna etki 

etmeden saptanmalı ve önlenmelidir. 

İzleme sistemleri; su miktar ve kalitesindeki eğilimlerin belirlenmesi, kirletici 

konsantrasyonlarının ortaya konulması, yerüstü, yeraltı ve atık sulardaki baskıların 

belirlenmesi, bu suların standartlara uyumunun test edilmesi ve sınıflandırılması gibi 

değişik amaçlara yönelik olarak oluşturulur. Su kalitesi suyun fiziksel özellikleri ve 

barındırdığı sucul ekosistemin yanı sıra, sudaki organik ve inorganik maddelerin 
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konsantrasyonu ile de ifade edilebilir. Su kalitesi, yerinde ölçümler veya su 

örneklerinin laboratuarda incelenmesi ile belirlenebilir. Su kalitesi izlemesinin ana 

bileşenleri; yerinde ölçümler, su numunesi alınması ve analizi, analitik sonuçların 

değerlendirilmesi ve sonuçların raporlanmasıdır. İzleme programlarının amacı, su 

miktar ve kalitesindeki değişimlerin değerlendirilebilmesi için yeterli verinin elde 

edilmesi olarak tanımlanır (Bartram, 1996; Zweiner, 2001; Robles, 2007; Strobl, 

2008). 

Türkiye’nin Avrupa Birliğine giriş sürecinde, Avrupa Birliği Mevzuatına uygun 

olarak yeraltısuyu yönetimini gerçekleştirmesi önem arz etmektedir. Avrupa su 

mevzuatının temel yapı taşını oluşturan Avrupa Birliği 2000/60/EC sayılı Konsey 

Direktifi (Su Çerçeve Direktifi), yeraltısularını akifer veya akiferler içindeki belirgin 

miktardaki yeraltısuyunu ifade edecek şekilde yeraltısuyu kütlelerine ayırarak, bu 

kütlelerde iyi yeraltısuyu durumuna ulaşmayı hedeflemektedir. Bir yeraltısuyu 

kütlesinin miktar ve kimyasal açıdan değerlendirilmesi sonucunda, miktar ve 

kimyasal açıdan iyi olduğu durumu ifade eden iyi yeraltısuyu durumuna ulaşmak için 

her aşamada yeraltı su kütlelerinin izlenmesi gerekmektedir. 

Tez kapsamında öncelikle yeraltısularında temel kavramlar ile yeraltısularının 

izlenmesindeki temel gereklilikler ortaya konulmuş, ardından Avrupa Birliği 

Müktesebatının su miktar ve kalitesi konusunda birleştirici ve en önemli direktifi 

olan Su Çerçeve Direktifi (SÇD) ile 2006/118/EC sayılı Yeraltısuları Direktifi (YSD) 

yeraltısuları özelinde incelenmiştir. Bu kapsamda müktesebatın yeraltısuları ile ilgili 

hükümleri ve izleme konusundaki yaklaşımı ortaya konulmuştur. Daha sonra 

konunun teknik detayına girebilmek için Ortak Uygulama Stratejisi (OUS) 

kapsamında oluşturulan rehber dokümanlar incelenmiştir. Son olarak Türkiye’de 

yapılan yeraltısuyu çalışmaları hem mevzuat anlamında hem de izleme konusunda 

detaylandırılarak bir takım öneriler geliştirilmiştir. 
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BÖLÜM 1 

YERALTISULARI ve İZLEME 

 

1.1 Yerkürede Su 

Su yeryüzünde katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç fazda bulunabilen tek maddedir. 

Bulutlarda su buharı şeklinde bulunan su, suyun gaz fazını; okyanuslar, deniz, göl ve 

akarsularda bulunan su, suyun sıvı fazını; kar ve buzullardaki su ise suyun katı fazını 

oluşturur. 

Suyu tabiattaki diğer maddelerden ayıran ve yaşam zincirinin devam etmesini 

sağlayan önemli ayırt edici özellikler vardır. Örneğin katı haldeki suyun yoğunluğu 

sıvı haldeki suyun yoğunluğundan önemli derecede küçüktür. Sıvı fazda su en 

yüksek yoğunluğuna 4 ºC’de ulaşmaktadır. Bu sıcaklığın altında, sıcaklık azaldıkça 

suyun yoğunluğunda da önemli bir derecede düşüş gözlenmektedir. Suyun diğer 

maddelerden farklı olan bu özelliği sayesinde buzlar suyun üzerinde yüzer. 

Su, bir oksijen atomunun iki hidrojen atomuna bağlanması ile oluşmaktadır. Oksijen 

atomu hidrojen atomlarına simetrik olmayan bir şekilde bağlanmakta olup bu 

simetrisizlik dengesiz bir yük dağılımına sebep olmakta ve su molekülüne polar bir 

özellik kazandırmaktadır. Bu durum, suya çok iyi bir çözücü olma özelliği sağlar. 

Su, diğer sıvı maddelere oranla çok daha fazla maddeyi çözebilme özelliğinden 

dolayı evrensel çözücü olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle su ister yerin altında, 

ister atmosferde ya da canlıların vücudunda bulunsun; kimyasalları, mineralleri ve 

nutrientleri beraberinde taşır. Bu maddeler suyun kalitesinde önemli değişimlere 

sebep olur. 

Suyun bu gibi özelliklerinden dolayı belli bir zaman ve mekanda hidrolojik 

döngünün neresinde bulunduğu ile miktar ve kalitesinin ne durumda olduğunu 

bilmek önemlidir. 
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1.1.1. Hidrolojik Döngü 

Hidrolojik döngü suyun atmosfer, yer yüzeyi, yeraltı, deniz ve okyanuslar arasındaki 

sürekli çevrimi olarak tanımlanabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.1 Hidrolojik Döngünün Şematik Gösterimi 

 

Hidrolojik döngü güneş enerjisiyle desteklenen açık bir sistemdir. Güneşin etkisiyle 

okyanus, deniz ve kara yüzeyinden buharlaşan su, atmosferin ilk tabakası olan 

troposferde birikerek bulutları oluşturur, ardından kara ya da okyanuslar üzerinde 

yoğunlaşıncaya ve yağış olarak düşünceye kadar atmosferde taşınır ve yükselir. 

Karalar üzerine düşen yağışın bir kısmı bitki örtüsü tarafından yakalanırken, bir 

kısmı yüzeysel akışa dönüşerek akarsu, göl ve denizlere taşınır, diğer bir kısmı ise 

yeraltına süzülerek yeraltı akışı haline geçer. Bitkiler tarafından tutulan suyun ve 

yüzey akışının büyük bir kısmı ise atmosfere terleme ve buharlaşma yoluyla tekrar 

geri döner. 

Yeraltına süzülen suyun belli bir bölümü yeraltında bulunan vadoz tabaka olarak 

adlandırılan doymamış bölgede tutulur. Vadoz tabakada suyun belli bir bölümü bitki 

kökleri tarafından emilir ve terleme ile tekrar atmosfere verilir. Vadoz bölgeden 

geçen su, yerçekimi ile aşağıya doğru hareket ederek geçirimsiz tabakaya ulaşır ve 
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bu tabakada zamanla birikerek akiferleri oluşturur. Teknik ve ekonomik olarak 

kullanılabilecek olan yeraltısuyu (YAS), işte bu akiferde biriken sudur. 

Yeraltısuyu daha sonra herhangi bir katmandan kaynak olarak ortaya çıkabilir ya da 

yüzeysel bir su kaynağına ulaşana kadar yeraltından akışına devam eder. Hidrolojik 

döngünün parçası olan bu süreçler zincirleme devam eden bir çevrim şeklinde 

meydana gelmektedir. 

Hidrolojik döngüde yer alan olaylar zinciri Şekil 1.1’de gösterilmiştir (Ekmekçi, 

2013). Ancak bu olaylar zinciri gerçekten var olmakla birlikte şekilde gösterildiği 

kadar basit değildir. Olay, yalnızca büyük bir döngü değil; kıtasal, bölgesel ve yerel 

boyutta birbiriyle bağlantılı birçok döngüden meydana gelir. Küresel hidrolojik 

döngüde toplam su miktarı esasen sabit kalmasına rağmen, suyun dağılımı kıtalar 

üzerinde, bölgeler ve yerel drenaj havzaları içerisinde sürekli olarak değişmektedir 

(Yolcubal, [t.y]; Tüsiad, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.2 Yeryüzüne Düşen ve Buharlaşan Yıllık Su Miktarları (Yanmaz ve Usul, 

2006) 

 

Belli uzunluktaki bir zaman diliminde, örneğin bir yılda, dünyadaki su miktarı denge 

halinde olup yeryüzüne bir yılda düşen toplam yağış miktarıyla aynı yıl içinde oluşan 

toplam buharlaşma miktarı aynıdır. Şekil 1.2’de yeryüzüne düşen ve su yüzeyinden 

buharlaşan yıllık su miktarları, su derinliği cinsinden santimetre olarak sunulmuştur. 
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Buna göre karalar üzerine yılda 72 cm yağış düşerken, okyanuslar üzerine yılda 

ortalama 112 cm yağış düşmektedir. Aynı şekilde okyanuslardan yılda ortalama 125 

cm buharlaşma olurken, karalarda bu değer 41 cm kadardır. Okyanuslarda yağışla 

buharlaşma arasındaki 13 cm olan eksik miktar, karalardan gelen yıllık 13 cm yağışla 

dengelenir. Bu miktar, basit olarak karalardaki yağış ve buharlaşma farkı olan 31 cm 

ile, yeryüzündeki kara ve okyanusların alanlarının oranı olan 30/70’in çarpılmasıyla 

hesaplanır (Yanmaz ve Usul, 2006: 14-15). 

 

Hidrolojik sistem ise; bir sınırla çevrilen, su ve diğer girdileri kabul eden, onları 

içerisinde yöneten ve çıktılar üreten, uzayda tanımlanan bir yapı ya da hacim olarak 

tanımlanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.3 Su Bütçesi Denkleminde Kullanılan Kara Kutu Modeli 

 

Herhangi bir hidrolojik sistemin su bütçesi dengesi bir süreklilik ifadesidir. Buna 

göre, belirli bir zamanda sınırları belirli bir sisteme giren ile çıkan toplam su 

miktarları arasındaki fark, o mekânda verilen sürede biriken veya çekilen su 

miktarına eşittir. Bunu kavram olarak ifade edebilmek için Şekil 1.3’de verilen kara-

kutu modeli kullanılır (Şen, 2003a: 59). 

Su bütçesi analizi kütlenin korunumu prensibine dayanmaktadır ve basitçe şu şekilde 

ifade edilebilir. 

 

 

I= Sisteme giren akım miktarı (m
3
/yıl) 

Q = Sistemden ayrılan akım miktarı (m
3
/yıl) 

dS/dt = Belirli bir zamanda depodaki su miktarındaki değişim (m
3
/yıl) 

 

dt

dS
QI 
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Hidrolojik döngünün ana elemanları yağış (P), buharlaşma (E), terleme (T), süzülme 

ya da infiltrasyon (I), akış (R), yeraltısuyu akımı (G) gibi süreçlerden oluşmaktadır. 

Genelde hesaplamalarda kolaylık açısından, buharlaşma ve terleme süreçleri tek bir 

terim evapotranspirasyon (ET) olarak ifade edilir. Yukarıda basitçe ifade edilen su 

bütçe denklemini, sisteme giren ve çıkan hidrolojik döngünün ana elamanları 

cinsinden ifade edersek genel su bütçesi denklemi aşağıdaki şekilde yazılabilir. 

 

P – R – G – ET = ΔS (Depodaki Değişim) 

 

Bir hidrolojik sistem olarak, su kaynakları çalışmalarında kullanılan temel birim su 

havzasıdır. Su havzası; dünya yüzeyinin üzerine düşen yağış sularını toplayarak 

düşük kota sahip, aşağısındaki bir noktaya ileten alanlardır. Su potansiyeli 

hesaplamalarında havza alanına düşen yağış ile evapotranspirasyon, süzülme, akış, 

tutulma ve yeraltısuyu akımı havza ölçeğinde hesaplanır. Şekil 1.4’de su potansiyeli 

hesaplamalarında kullanılmak üzere hidroljik döngünün ana elemanları havza 

bazında gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.4 Havza Bazında Su Potansiyeli Hesaplamalarının Şematik Gösterimi  
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1.1.2. Suyun Kaynağı 

Yerküredeki yaşamın kaynağı olan su çok faklı kaynaklardan meydana gelmiş olup 

yerküredeki suyun kaynakları şu şekilde özetlenebilir (Ekmekçi, 2013;Yolcubal, 

[t.y]): 

 Meteorik Su: Günümüz hidrolojik döngüsüne katılan atmosferik kökenli olan 

sulardır. Yağmur sularının zemin içerisine süzülmesiyle oluşurlar. 

 Fosil Su: Çok eski dönemlerdeki yağışlardan ya da başka yollardan, 

sedimanter kayaçların boşluklarında sedimantasyon sırasında hapsolmuş 

sulardır. Sahra çölünden birkaç bin yıl önce yeraltına süzülmüş önemli 

miktardaki su, bu tip sulara örnek oluşturur. 

 Metaformik Su: Metamorfizma sırasında, sıcaklık ve/veya basınçtaki 

değişime bağlı olarak minerallerin bileşiminde bulunan kristal sularının 

serbestleşmesi sonucu ortaya çıkan sulardır. 

 Magmatik Su: Magmanın kristalleşmesi sırasında sistemde artık olarak kalan 

sulardır. Magmatik su, derin kabuktaki magmalarda bulunur. Eğer magma 

yerin yüzeyine veya okyanus tabanına ulaşırsa, magmatik su hidrolojik 

döngüye katılır. 

 Kozmik Sular: Uzaydan meteoritlerle gelmiş olan juvenil sulardır. Günümüz 

hidrolojik döngüsünün bir parçası değildirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.5 Yerküredeki Suyun Kaynakları 
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1.1.3. Suyun Miktarı ve Yeraltısuları 

Günümüzde su kaynaklarının hacimleri, akışları ve şartları hakkında, birçok ülkede 

yeterli ve sağlıklı veri bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak dünyadaki toplam su 

rezervinin tam olarak tanımlanıp hesap edilmesi oldukça zordur. Bununla birlikte 

eldeki veriler ışığında dünyadaki suyun mevcut ve gelecekteki durumu hakkında bir 

takım sonuçlara ulaşılabilir. 

Yerküredeki toplam su rezervinin yaklaşık 1.386.000.000 km
3
 olduğu hesaplanmıştır 

(Shiklomanov ve Rodda, 2003: 13). Bu miktar oldukça tatmin edici gözükmekle 

birlikte, hem suyun yeryüzündeki düzensiz dağılımından hem de bu miktarın 

içerisindeki kullanılabilir durumdaki su miktarının azlığı sebebiyle ciddi sorunlarla 

karşılaşılmaktadır. 

Kaynakların yeryüzündeki dağılımındaki bu farklılık, su çevriminin yerkürenin 

değişik yerlerinde farklı ölçek ve hızlarda ortaya çıkmasına bağlıdır. Eğer bu farklılık 

olmasaydı, yeryüzünün her noktasında 70 cm derinlikte tatlı su bulunacağı 

hesaplanmıştır (Şen, 2003). Şekil 1.6 incelendiğinde, suyun kıtalardaki düzensiz 

dağılımı görülebilir. Buna göre, özellikle Avrupa, Asya ve Afrika’da, suyun düzensiz 

dağılımından kaynaklanan ciddi sorunlarla karşılaşıldığı ortadadır (Tüsiad, 2008: 

31). Örneğin Dünya toplam nüfusunun %73’ünü oluşturan Asya ve Afrika’nın dünya 

toplam su rezervi içerisindeki payı yalnızca %47’dir.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.6 Su Kaynaklarının Kıtalara ve Nüfusa Göre Dağılımı (Tüsiad, 2008) 
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Suyun yerküredeki düzensiz dağılımının yanında, kullanılabilir su miktarının azlığı 

diğer bir önemli sorundur. Tablo 1.1’de hidrosferde bulunan su miktarı verilmiştir 

(Shiklomanov ve Rodda, 2003: 13).  Buna göre 1.385.984.000 km
3
 olan yerküredeki 

toplam su rezervinin 35.029.000 km
3
’lük kısmı tatlı su rezervini oluşturmakta olup, 

oransal olarak bakıldığında bu miktarın yerküre su miktarının yalnızca %2,53’üne 

karşılık geldiği görülecektir. Bu miktar; buzullar, donmuş toprak, yeraltısuyu ve 

göllerin tatlı su rezervi olarak kullanılabilecek kısımları ile toprak ve atmosferdeki 

nem, bataklıklar, nehir akışları ve canlı bünyelerinde bulunan suyun toplamıdır.  

Ayrıca bu miktarın da bir kısmının buzullarda ya da donmuş toprak gibi şu an 

kullanımı mümkün olmayan birimlerde bulunması, tatlı suyun önemli bir kaynak 

olması yanında aslında ne kadar kıt bir kaynak olduğunu da ortaya koymaktadır.  

 

Tablo 1.1 Hidrosferdeki Su Miktarı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Shiklomanov ve Rodda , 2003 
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Konuya yeraltısuları özelinden bakıldığında önemli sonuçlara ulaşılır. Tablo1.1’deki 

veriler doğrultusunda, şu an için kullanımı mümkün olmayan buzullardaki su miktarı 

toplam tatlı su miktarından çıkarıldığında yeraltısularının önemi bir kez daha ortaya 

çıkmaktadır. Bu hesaplamayla yeraltısularının toplam kullanılabilir tatlı su rezervi 

içindeki payı %96 olarak belirlenir. 

Yeryüzündeki tatlı su rezervinin çok büyük bir kısmını oluşturan yeraltısularının 

coğrafik dağılımı, dünya yüzeyinin jeolojik yapısıyla yakından ilişkilidir. Ayrıca 

yağış, yoğunlaşma, buharlaşma gibi iklim koşullarına ve toprağın geçirimlilik 

özelliklerine bağlıdır. 

Dünyanın hesaplanan toplam yeraltısuyu rezervi ise 23.400.000 km
3
 olarak 

hesaplanmıştır (Shiklomanov ve Rodda , 2003: 15).   Tablo 1.2’de bu miktarın kıtalar 

arasındaki dağılımı verilmiştir. Tablodaki zonlar, yeraltısuyu hareketine göre 

oluşturulmuş ve yeraltısuyu düşeyde 3 zona ayrılmıştır. 1. zon aktif su değişimlerinin 

yaşandığı dinamik bir zon olup 2. ve 3. zona gidildikçe aktif su değişimleri ve 

dinamiklik azalmaktadır. Tablo incelendiğinde suyun yeryüzündeki düzensiz 

dağılımına benzer şekilde, yeraltısuyunun da kıtadan kıtaya hatta kıta içindeki 

bölgelere göre farklılık gösterdiği görülecektir.  

Tablo 1.2 Yeraltısuyu Rezervinin Kıtalara Göre Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Shiklomanov ve Rodda , 2003 
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Yeraltısuyunun miktar açısından öneminin yanında, diğer su kaynaklarından farklı 

olan karakteristiği sebebiyle de üzerinde önemle durulmalı ve bu anlayışla 

yönetilmelidir. Örneğin bir kütlenin ne kadar zamanda kendini yenileyebileceğinin 

bilinmesi, o kütlenin yönetiminde önem arz eder. Tablo 1.3’te hidrosferi oluşturan 

farklı su kaynaklarının yenilenme periyodları kabaca verilmiştir. 

Hidrosferdeki su, hidrolojik döngü ekseninde yol alır ancak hareket hızları ve 

konaklama süreleri farklı durumlarda önemli farklılıklar gösterir. Örneğin bitkiler ve 

yaşayan organizmalarda bulunan su, en hızlı şekilde kendini yeniler. Bitkiler bu suyu 

terleme yoluyla salarlar. Herhangi bir su yüzeyinden buharlaşma yoluyla oluşmuş 

atmosferde bulunan su ise 8 günde yenilenir. Bunun yanında göller gibi yerüstü su 

kütlelerinin yenilenme süreleri yıllarla ifade edilebilir. Bu durum Tablo 1.3’de 

özetlenmiş olup tablonun incelenmesiyle yeraltısularının özellikle yerüstü su 

kaynaklarına göre kendini yenileme süresinin oldukça uzun olduğu görülecektir. Bu 

sebeple yeraltısularına özel önem verilmeli ve daha sıkı önlemlerle korunmalıdır. Bu 

kapsamda süreklilik arz eden izleme ağları oluşturularak, potansiyel tehlikelerin 

yeraltısuyuna etki etmeden saptanıp önlenmesi gerekmektedir. 

 

Tablo 1.3 Su Kaynaklarının Yenilenme Periyotları 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Shiklomanov ve Rodda , 2003 
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1.2. Yeraltısularında Temel Kavramlar 

Suyun Yüzeyaltındaki Dağılımı 

Yüzeyaltında bulunan suların yeryüzeyinden başlayarak derinlere doğru dağılımının 

bilinmesi; yeraltısularının aranması, nerede ve ne şekilde bulunacağının tahmini 

açısından önemlidir. 

Havzanın temel beslenim kaynağı olan yağmur suları yeraltına süzülürken yer 

çekiminin etkisi altında derinlere doğru hareket etmekte ve belli bir geçirimsiz tabaka 

üzerinde bulunan formasyonun gözeneklerinde toplanmaktadır. 

Yüzeyaltı katmanı gözeneklerinin suyla doluluk oranına göre düşey yönde iki zona 

ayrılabilir. Doygun zonda gözeneklerin tamamı su ile doludur. Birçok kaynakta 

yanlış tanımlanmasına rağmen, yeraltısuları bu zonda bulunan sulara verilen addır.  

Bu zonun üstünde yer alan doygun olmayan zona, havalanma zonu da denir, 

gözeneklerde hem hava hem de su bulunmaktadır. Şekil 1.7’de suyun yüzeyaltındaki  

dağılımı gösterilmektedir.  

Doygun zonun üst kısmı su tablası ile sınırlanmaktadır. Toprağın suya doygunluğu 

aslında su tablasının üstünde belli bir mesafeye kadar devam etmektedir. Bu mesafe 

toprağın türüne göre değişmektir. Örneğin kuyular, pınarlar ve nehirler doygun 

bölgedeki sudan beslenmektedir. 

Doygun olmayan zon, yeraltısuyu tablası ile yer yüzeyi arasında kalan bölgedir. 

Havalanma zonu da denilen bu zon, çeşitli alt zonlardan oluşabilir.  

Toprak suyu zonu, yer yüzeyine yakın bir zon olup bu zondaki su dağılımı; 

yeryüzündeki mevsimsel ve günlük yağışlardaki, sulamadaki, hava sıcaklığındaki ve 

nem oranındaki değişimlerden ve sığ bir su tablasının varlığından etkilenmektedir. 

Toprak suyu zonunda yer alan su; süzülmeyle aşağıya doğru, buharlaşma ve bitkisel 

terleme ile de yukarıya doğru hareket etmektedir. 

Toprak suyu zonunun alt sınırı ile kapiler saçak zonunun üst sınırı arasında kalan 

bölgede su tanecikleri asılı halde bulunmaktadır. Yeraltısuyu seviyesinin çok yüksek 

olduğu durumlarda bu zon mevcut değildir. Kısa süreli normalin üstündeki 
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yağışlarda, geçici olarak bu zondaki toprak, suya tamamıyla doygun hale gelebilir. 

Bu gibi durumlarda kapiler saçak, toprak suyu zonuna kadar, hatta yer yüzeyine 

kadar uzanabilir.  

Kapiler saçak zonunda bulunan kapiler sular, yüzeysel geriliminin etkisi ile tanelerin 

etrafına ince bir tabaka şeklinde tutunmaktadır. Yüzeysel gerilimi, sıvıların 

yüzeylerine özgü bir olaydır. Bu zonda yüzey moleküllerinin birbiri arasında, sıvı 

kitlesinin içindeki moleküller arasında bulunandan daha fazla bir kohezyon mevcut 

olup bu nedenle sıvı yüzeyi gerilmiş elastik bir ince tabaka şeklinde hareket 

etmektedir. Bu sular kapiler kuvvetler etkisi altında hareket etmekte olup bitkiler 

tarafından kullanılabilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.7 Suyun Yüzeyaltındaki Dağılımı 

 

Kuyulardan su temin edilebilmesi için suyun yüzeyaltında bulunduğu farklı 

zonlardaki basınç farklılıklarının bilinmesi gereklidir. Sistemde yeraltı su yüzeyi 

boyunca basınç, atmosfer basıncına eşittir. Doymuş bölgede basınç dağılımı 

hidrostatik olup basınç yeraltı su yüzeyinden aşağıya doğru doğrusal olarak artar. 
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Kapiler bölgede ise negatif basınçlar görülmekte olup bu basınçların değeri yeraltı su 

yüzeyinden yukarıya doğru artış gösterir. Doymamış bölgede de basınç negatiftir. 

Basıncın negatif olduğu kapiler ve doymamış bölgelerde suyun basıncı atmosfer 

basıncından küçük olduğu için bu bölgelerde açılan kuyulara yeraltından su akımı 

olmaz. Bu nedenle sadece doymuş bölgelerdeki su, kuyularla yeryüzüne çıkarılabilir 

(Dumlu vd., 2006; Ekmekçi, 2013; Yolcubal, [t.y]). 

 

Gözeneklilik 

Gözeneklilik; yeraltısuyunun hareketi, elde edilmesi ve miktarında büyük oranda rol 

oynamaktadır. Suyun yerçekimi etkisiyle yeraltına süzülmesinin nedeni; toprağın, 

çökellerin veya kayaçların boşluklara ya da gözeneklere sahip olmasındandır. 

Gözeneklilik, bir kayacın içerdiği boşluk hacminin kayacın toplam hacmine oranının 

yüzdesel olarak ifadesidir. Gözeneklilik matematiksel olarak şu şekilde ifade edilir: 

 

 

n= Gözeneklilik 

Vb= Kayacın içerdiği boşluk hacmi 

VT=Kayacın toplam hacmi 

Taneli kayaçlarda gözeneklilik; tane çapı dağılımına, tane şekline ve tane dizilimine 

göre değişir. Pekişmemiş çökeller değişik boyutlarda tanelerden oluşurlar. USDA 

(U.S. Department of Agriculture) tarafından geliştirilen tane boyutu sınıflandırması, 

zemin tane boyutlarına göre çakıl, kum, silt ve kil olmak üzere dört gruba ayrılır. 

 

 

 

 

T

b

V

V
n 100
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Tablo 1.4 Tane Boyu Sınıflandırması 

 

 

 

 

 

Kaynak USDA, 2014 

 

İlk olarak gözeneklilik, tane çapı dağılımına göre değişir. Tanelerin hepsinin aynı 

çapta olması durumu, yani iyi derecelenmiş (iyi boylanmış) durumda, tane çapından 

bağımsız olarak gözeneklilik en yüksek değerdedir. Tanelerin kötü derecelenmiş 

olduğu durumda ise, yani değişik çaplarda malzeme bir arada bulunuyorsa, 

gözeneklilik en düşük değerde olarak gözlenir. 

İkinci olarak tanelerin yuvarlaklığı gözenekliliğe etki eden bir diğer faktördür. 

Yuvarlaklık arttıkça gözeneklilik küçülür. 

Son olarak tane dizilimlerindeki farklılık gözenekliliği etkiler. Şekil 1.8’de aynı tane 

çapına sahip tanelerin kübik sistemde dizilişleri % 47,65’lik bir gözeneklilik 

oluştururken, rombohedral sistemde dizilişleri ise % 25,95’lik bir gözeneklilik 

oluşturmaktadır (Yolcubal, [t.y]). 

 

 

 

 

 

Şekil 1.8 Farklı Tane Dizilimlerinin Gözenekliliğe Etkisi 

Basit kübik dizilim 

.n=1-/6=0,48 

Rhombohedral dizilim 

.n=1-(2/6) =0,26 
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İki türlü gözeneklilik bulunmaktadır. Birincil gözeneklilik kayacın pekişmeden önce, 

sedimantasyon ve diyajenez sırasında taneleri arasında kalan boşluklardır. Birincil 

gözenekliliğe sahip olan kayaçlara kumtaşı ve kiltaşı örnek verilebilir. İkincil 

gözeneklilik ise, sedimantasyon sonrası fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin 

etkisiyle oluşan boşluklardır. İkincil boşluklara; çatlaklar, kırıklar, solüsyon 

boşlukları, toprak içinde yaşayan canlıların oluşturdukları boşluklar örnek olarak 

verilebilir. Toplam boşluk hacmi, birincil ve ikincil boşluk hacminin toplamına eşittir 

(Dumlu, Yalçın ve Bozkurtoğlu, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.9 Tanelerin Boylanma Durumu ile Kayaçlardaki Birincil ve İkincil 

Gözeneklilik 

Jeolojik birimlerde gözlenen boşluklar mikron ölçeğinde olabildiği gibi, karstik 

kireçtaşlarında olduğu gibi mağara ölçeğinde de olabilir. Doğal malzemelerin 

boşlukları genellikle malzeme içerisinde homojen bir dağılım göstermeyip bazıları 

birbirleri ile bağlantılı iken bazıları yeraltısuyu hareketinin dışında kalan bağlantısız 

boşluklardır. Kayaç içerisindeki birbirleri ile bağlantılı boşlukların hacminin, kayacın 

toplam hacmine oranı; etkin porozite olarak adlandırılır (Yolcubal, [t.y]). 
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Doğal malzemelerdeki gözenekliliğe bakıldığında ise gözeneklilik oranlarının 

malzeme türüne göre büyük değişimler gösterdiği görülmektedir. Tablo 1.5’te 

malzeme türüne göre gözenekliliğin değişimi verilmiştir (Ekmekçi, 2013). 

Tablo 1.5 Doğal Malzemelerin Gözeneklilikleri 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek gözeneklilik oranı mevcut litolojik birimin yüksek oranda su tutması 

anlamına gelse de, bu birimden yüksek oranda su çekimi yapılabileceği anlamına 

gelmez. Örneğin killerde tane boyu çok düşük olduğu için yüzey alanı çok fazladır 

ve su yüzey alanı çok fazla olan bu tanelerin etrafında tutulur, dolayısıyla 

gözeneklilik çok yüksektir. Ancak suyun, moleküler çekim kuvvetleri etkisiyle 

tutulmasından dolayı bu suyu alabilmek için çok yüksek miktarda negatif basınca 

ihtiyaç duyulur. 

Bunlara ilaveten, Şekil 1.10’da görüldüğü üzere; su tutan birimlerde ölü hacimli kör 

noktaların bulunması, bu birimlerdeki suların alınmasını engeller (Ekmekçi, 2013). 

 

 

 

 

Şekil 1.10 Kayaçlardaki Ölü Hacimli Kör Boşluklar 
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Özgül Verim ve Özgül Tutma 

Kayaçtaki boşlukların tamamının su ile dolu olması durumunda, kayaç suya doygun 

olarak tanımlanır. Ancak su çekimi yapılırken bu suyun bir kısmı alınabilir olup bir 

kısmı kayacın içerisinde kalır. İşte bu alınabilen kısmın hacminin, toplam hacime 

oranının % cinsinden ifadesine özgül verim, alınamayan kısmın hacminin toplam 

hacime oranının % cinsinden ifadesine ise özgül tutma denilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.11 Özgül Verim Özgül Tutma İlişkisinin Şematik Gösterimi 

 

Özgül tutma ile özgül verimin toplamı gözenekliliğe eşittir. 

 

 

Özgül tutma tane boyutu azaldıkça artar. Öyle ki; kil, %50 gözeneklilik ve %48 

özgül tutuma sahip olabilir. Şekil 1.12; özgül verim, özgül tutma, gözeneklilik ve 

tane boyutu arasındaki ilişkiyi göstermektedir. İnce taneli malzemelerde 

gözeneklilik, iri taneli malzemelere oranla fazla olmasına karşın; bu gözeneklerin 

büyük bir kısmı birbirleri ile bağlantılı olmadığından özgül verimi iri taneli 

malzemelere oranla düşüktür (Ekmekçi, 2013). 
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Şekil 1.12 Doğal Malzemelerdeki Gözeneklilik, Özgül Verim ve Özgül Tutma 

İlişkisi 

 

Geçirimlilik (Permeabilite) ve Hidrolik İletkenlik (Geçirgenlik) 

Geçirimlilik, boşluklu bir ortamın içerisinden bir akışkanı geçirebilme yeteneğidir. 

Geçirimlilik sadece boşluklu ortamın gözeneklilik, tane çapı ve tane dağılımı gibi 

fiziksel özelliklerine bağlıdır. Diğer bir ifadeyle geçirimlilik, ortamın içerisinden 

geçen akışkanın özelliklerinden bağımsızdır. Buna karşılık hidrolik iletkenlik, hem 

ortamın hem de akışkanın özelliklerine bağlıdır. Geçirimlilik “k”, hidrolik iletkenlik 

“K” ile gösterilir. 

Fransız mühendis Henry Darcy 1856 yılında Şekil 1.13’de gösterilen düzeneğe 

benzer bir düzenekle yaptığı deney neticesinde bir takım sonuçlara ulaşmıştır.  

 

 

 

 

Şekil 1.13 Darcy Deney Düzeneği 
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Darcy’nin yaptığı deney ile ulaştığı sonuçlar: 

 Suyun debisi (Q )  kolonun iki ucu arasında meydana gelen hidrolik yük kaybı 

(ha-hb) ile doğru orantılıdır.  

 Suyun debisi akış yolunun uzunluğu ile (dL) ters orantılıdır.  

 Suyun debisi (Q ) kolonun kesit alanı (A) ile doğru orantılıdır.  

Bu deney sonuçları matematiksel olarak ifade edilirse Darcy kanunu olarak bilinen 

eşitliğe ulaşılır. 

 

 

Q = Suyun debisi [m
3
.s

-1
] 

A= Kolonun kesit alanı [m
2
] 

dh/dL=Hidrolik eğim [ ] boyutsuzdur; “I” ile gösterilir, yeraltısuyu akım yönünde 

birim uzunluktaki hidrolik yük azalmasına hidrolik eğim denilmektedir. 

K= Hidrolik iletkenlik [m.sn
-1

] 

q= Özgül debi ya da darcy hızı, suyun toplam kesit alanı boyunca olan hızını ifade 

etmekte olup suyun debisinin kesit alanına bölünmesi ile bulunur. Buradan aşağıdaki 

eşitliğe ulaşılır. 

 

Çeşitli eşitliklerin bir araya gelmesiyle, gözeneklilik ve hidrolik iletkenlik arasındaki 

ilişkiyi gösteren aşağıdaki bağlantıya ulaşılır: 

 

 

Bu eşitlikte u dinamik viskozite [kg.m.s
2
] , g yerçekimi ivmesi, p ise akışkanın 

yoğunluğunu [kg.m
-3

] ifade etmektedir. 

L

h

d

d
AKQ 

IKq 

gp

u
Kk

.
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Akifer Ortamlar ve Özellikleri 

Yeraltında suyu süzen, depolayan, ileten ve boşaltan ortamlara akifer denir. Akiferler 

oluştukları ortama göre; 

1. Konsolide (pekişmiş, kayaç) ortamda oluşan akiferler, 

2. Taneli ortamda oluşan akiferler, 

olarak ikiye ayrılabilirler. 

Kayaç ortamında oluşan akiferler de kendi içlerinde; 

1. Erimeli kayaçlarda gelişen akiferler (karstik akiferler) , 

2. Erimesiz kayaçlarda gelişen akiferler (çatlaklı-kırıklı akiferler) , 

olarak ikiye ayrılır. 

Bir akiferin oluşabilmesi için yeryüzünde beslenme noktası veya noktaları ile akifer 

ortamının alt yüzeyinde geçirimsiz bir birimin olması gerekir. Bu tür ortamlara genel 

ismiyle serbest akiferler denir. Bu tip akiferlerin üst yüzeyinde geçirimsiz seviye 

bulunmadığı için yeryüzeyinden sızan yeraltısuyu atmosfer ile temastadır. Bu tür 

akiferlerde yeraltısuyunun üst yüzeyi statik su seviyesi veya serbest su yüzeyi, statik 

su seviyesi ile akifer tabanı arasındaki suya doygun kesim ise akiferin doygun 

kalınlığı olarak adlandırılır (Dumlu, Yalçın ve Bozkurtoğlu, 2006: 39-41). 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.14 Serbest Akifer 
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Geçirimsiz birimin akifer ortamının üstünde de bulunması durumunda ise bu tür 

ortamlara basınçlı akifer denir. Bu tür akiferler iki geçirimsiz birimin arasında 

oluşurlar. Akiferdeki yeraltısuyu atmosfer ile etkileşimde olmayıp yeraltısuyunun iki 

geçirimsiz birim arasındaki geçirimli birimde oluşturduğu düzey piezometrik veya 

potansiyometrik düzey olarak adlandırılır. Basıçlı akiferin beslenme noktasının 

topografik kotu, akiferde açılan su sondajının topografik kotundan yüksek olacağı 

için akiferde açılan bir sondajda yeraltısuyunun basınç farkı nedeniyle teorik olarak 

beslenme noktasındaki kota kadar yükselmesi beklenebilirse de pratikte bu mümkün 

değildir. Sondaj kuyusu içerisindeki su, beslenme noktasının altındaki bir kota kadar 

yükselebilir. Dolayısıyla bu akiferde yapılacak su seviyesi ölçümleri sonucunda 

yeraltısuyu piezometrik kot haritaları veya potansiyometrik eğri haritaları elde edilir. 

Yeraltısuyu hareketi, bu haritalar vasıtasıyla incelenir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.15 Basınçlı Akifer 

Serbest akiferde yeraltı su seviyesi akiferden çekilen ve akifere beslenmeye giren su 

arasındaki dengeyle ilişkili iken; basınçlı akiferde piezometrik seviye değişimi, 

akiferden çekilen ve akifere beslenmeyle giren su arasındaki dengenin yanında; 

barometrik etkinlik, titreşim yükü vb. nedenlerle oluşan basınç değişimi etkenlerine 

bağlı olarak değişir. 

Tünek Akiferler ise bir çeşit serbest akifer olarak kabul edilebilen ve yeryüzeyinden 

süzülen suyun doymamış bölgede mercek veya çanak şekilli geçirimsiz birimlerin 

üzerinde toplanmasıyla oluşan akiferlerdir (Dumlu, Yalçın ve Bozkurtoğlu, 2006: 41-

43). 
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Şekil 1.16 Tünek Akifer 

Serbest veya basınçlı bir akifer ise, akifer ortamının içerisinde zaman zaman devamlı 

veya yer yer sürekli olan geçirimsiz birimler bulunabilmesi sebebiyle oluşurlar. Bu 

gibi durumlarda akifer ortamının fiziksel özellikleri ile geçirimsiz birimin fiziksel 

özelliklerine göre yarı basınçlı akifer ve sızıntılı akifer diye isimlendirmeler yapılır. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir özellik ise tüm basınçlı veya yarı basınçlı akiferin 

beslenme noktası veya noktalarında serbest akifer özelliği gösterdikleridir. Karışık 

akiferler de denilen bu tip akiferlere alüvyonlarda, birikinti konilerinde ve çatlaklı 

kayaçlarda rastlanabilir (Dumlu, Yalçın ve Bozkurtoğlu, 2006: 43-44). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.17 Serbest veya Basınçlı Akifer 
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1.3. Yeraltısularında İzleme 

Su kalitesinin doğal ya da insan faaliyetlerden kaynaklanan baskılar nedeniyle 

giderek bozulması, bu baskıların su kalitesi üzerindeki etkisinin boyutlarının 

belirlenebilmesi için su kalitesi izlemesi metotlarının uygulanmasını gerekli kılmıştır. 

İzleme, farklı kaynaklarda değişik tanımları bulunmaktadır. Çevresel kirlilik 

rehberinde (ÇOB, 2007) izleme, bir ya da daha fazla çevresel parametre ya da 

özelliğin durumunu ve/veya gidişatını belirlemek amacıyla yeterli bir zaman 

aralığında ve sıklıkta verilerin kimyasal, fiziksel ve/veya biyolojik olarak toplanması 

ve analiz edilmesi anlamına gelirken, International Standardization of Organization 

(ISO) tarafından yapılan tanıma göre ise izleme “belirlenmiş hedeflere uygunluğun 

değerlendirilmesi amacıyla programlanmış numune alma, ölçüm ve takip eden su 

özelliklerinin kayıt altına alınması” olarak ifade edilmektedir. Temel anlamda su 

kalitesi izlemesi, su kütlesinin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin zamana 

bağlı değişimleri hakkında veri elde edilmesi olarak tanımlanabilir 

Yeraltı su kaynaklarının izlenmesi de, belirlenmiş bir amaca bağlı olarak 

yeraltısuyunun miktar ve kalitesine ilişkin verilerin düzenli bir şekilde toplanması, 

değerlendirilmesi ve depolanması işlemlerini kapsar. 

Yeraltısularının izlenmesiyle aşağıda verilen bir takım önemli bilgilere ulaşılır: 

 Doğal etkilere bağlı değişimlerden insan kaynaklı değişimlerin ayırt 

edilebilmesi için tarihsel veri 

 Yeraltısuyu miktarı ve kalitesine insan kaynaklı etki ve risklerin 

belirlenmesi ve denetimi 

 İşletme alanlarında yeraltısuyu depolaması, akımı ve kalitesindeki 

değişimlerin belirlenmesi 

 Yeraltısuyu sisteminin zaman içindeki davranışı konusunda bilgilerin 

tamamlanarak kurgulanan kavramsal modelin gözden geçirilerek 

düzeltilmesi  
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Yeraltısuları izlenirken farklı amaçlara bağlı olarak çeşitli izleme çeşitleri 

öngörülür (Ekmekçi, 2013). Bu izlemeler temel olarak aşağıdaki şekilde 

katagorilere ayrılabilir: 

 Temel izleme: Sistemin doğal davranışının izlenmesi amacıyla 

gerçekleştirilen temel izleme, uzun dönemli izleme verilerine ulaşmayı 

sağlar.  

 Doğrulama amaçlı izleme: Yasal mevzuat gerekliliklerine uyumun 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin tespiti amacıyla gerçekleştirilen 

izlemedir. 

 Özel amaçlı izleme: Koruma alanlarının durumu; kirlilik kaynağının etki 

alanı, yeraltısuyu seviyesinin rehabilitasyonu gibi özel bir amaca uygun 

olarak gerçekleştirilen izlemedir.   

 Erken uyarı amaçlı izleme: Kirleticilerin yeraltısuyuna ulaşmadan önce 

tespiti amacıyla özellikle doymamış bölgede gerçekleştirilen izlemedir.  

Yeraltısularında gerek özel amaçlı izleme gerekse de erken uyarı amaçlı izleme 

yapılırken yeraltı sisteminin yapısı ile kirleticilerin sistem içindeki akış yollarının 

dağılımı bilinmelidir. Şekil 1.18, Şekil 1.19, Şekil 1.20, Şekil 1.21, Şekil 1.22 ve 

Şekil 1.23’de kirleticilerin farklı yeraltı katmanlarındaki, yeraltısuyuna 

ulaşmadan önceki davranışları gösterilmektedir (WFDVisual, 2014). 

Şekil 1.18’de havzadaki noktasal bir kirlilik kaynağı verilmiş olup bu kaynağın 

etkilerini izlemek için sarı ile işaretlenen izleme kabinleri yerleştirilmiştir. Şekil 

1.19’da düşük geçirimli bir katmandaki kirleticilerin davranışı gösterilmiştir. 

Buna göre bazı izleme noktaları kirletici yayılımının dışında kalmakta ve 

kirleticileri tespit edememektedir. 

Şekil 1.20’de ise kirleticilerin çok daha düşük geçirimliliğe sahip katmandaki 

davranışı gösterilmektedir. Burada kirleticilerin yayılım alanının genişliği daha 

az olacak, dolayısıyla izleme noktalarının kirleticileri tespit edebilme olasılığı 

azalacaktır. 
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Şekil 1.21’de ise noktasal kirletici kaynağının kumtaşı özelliği gösteren bir 

yeraltı katmandaki davranışı gösterilmektedir. Buradan kirletici yayılımının 

düşük geçirimli bir katmana göre (Şekil 1.18) daha geniş olduğu görülmektedir. 

Bu sebeple bu katmandaki izleme noktalarının kirletici yayılım alanını düşeyde 

kesme olasılığı, düşük geçirimli katmana göre daha fazladır. 

Şekil 1.22’de noktasal kirletici kaynağının kireçtaşı katmanındaki davranışı 

gösterilmektedir. Bu katmanda da bazı izleme noktalarının kirletici yayılımını 

tespit edemediği görülmektedir. Buradaki durumda önceki durumlardan farklı 

olarak kirliliğin büyük oranda kayadaki kırık ve çatlaklar vasıtasıyla ilerlediği ve 

izleme noktalarının kirlilik yayılım alanının içinde kaldığı gözükse de eğer bu 

noktalar kırık ya da çatlakları düşey doğrultuda kesmezlerse yine izleme 

sonuçlarında herhangi bir kirlilik tespit edilemeyecektir. 

Son durumda ise Şekil 1.23’de noktasal kirletici kaynağının tebeşirtaşı 

katmanındaki davranışı gösterilmektedir. Burada da bazı noktalar kirletici 

yayılımının dışında kalsa da kireçtaşı katmanına oranla daha fazla sayıda izleme 

noktasının kirliliği tespit edebileceği görülmektedir. 
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Şekil 1.18 Havzadaki Noktasal Kirlilik Kaynağı (WFDVisual, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.19 Düşük Geçirimli Bir Katmandaki Kirletici Davranışının İzlenmesi 

(WFDVisual, 2014) 
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Şekil 1.20 Çok Düşük Geçirimli Bir Katmanda Kirleticilerin Davranışının 

İzlenmesi(WFDVisual, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.21 Kirletici Kaynağının Kumtaşı Özelliği Gösteren Bir Katmanındaki 

Davranışının İzlenmesi (WFDVisual, 2014) 
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Şekil 1.22 Noktasal Kirletici Kaynağının Kireçtaşı Katmanındaki Davranışının 

İzlenmesi (WFDVisual, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.23 Noktasal Kirletici Kaynağının Tebeşirtaşı Katmanındaki Davranışının 

İzlenmesi (WFDVisual, 2014) 
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Yeraltısuyu izlemesi çok aşamalı ve birbiriyle bağlantılı süreçlerden 

oluşmaktadır. Şekil 1.24’te yeraltısuyu izlemesinin temel adımları şematik olarak 

gösterilmiştir (Ekmekçi, 2013). 

Yeraltısuyu izlemesinin ilk adımı, teknik hedefler ve yasal yükümlülüklerin 

belirlenerek izleme amaçlarının net bir şekilde ortaya konulmasıdır. 

Bu amaçlara uygun olarak öncelikle hidrojeolojik incelemeye ihtiyaç duyulur. Bu 

kapsamda alanla ilgili ön inceleme yapılır, mevcut verilerin masa başı 

değerlendirilmesi yapılarak bölgesel ve yerel hidrojeolojik yapının genel tanımı 

ortaya konulur. Alanın potansiyel kirletici kaynakları yanında fiziksel ve 

kimyasal özelliklerine ilişkin bilgilerin de değerlendirilmesi yapılır. 

Mevcut verilere dayanarak hidrojeolojik kavramsal model oluşturulur. 

Hidrojeolojik kavramsal model yeraltısuyu izlemesinde temel oluşturan önemli 

bir kavram olmanın yanında; arazi çalışmaları için, temel bilgileri sağlaması 

bakımından kilit öneme sahiptir. 

Kavramsal modelin doğruluğunun tespiti amacıyla arazi çalışmaları 

gerçekleştirilir. Arazi çalışmalarında jeolojik, morfolojik, hidrojeolojik haritalar 

oluşturulur. Toprak ve zemin analizleri ile jeolojik ve hidrojeoljik analizler 

yapılır. Gerekli durumlarda kuyu testleri, akifer testleri ve izleme deneyleri 

yapılır. 

Arazi çalışmaları neticesinde hidrojeolojik kavramsal modelin eksikliklerinin 

düzeltilerek gözden geçirilmesi tamamlandıktan sonra yeraltısuyu izleme 

sisteminin tasarımına geçilir. 

İzleme sisteminin tasarımında öncelikle izlemenin hangi yapılardan yapılacağına 

karar verilerek eğer izleme kuyu vasıtası ile yapılacaksa kuyularla ilgili olarak 

kaç kuyunun olacağı, nerelerde açılacağı, numune alma derinliklerinin ne olacağı 

gibi hususlar netleştirilir. Ayrıca akışaşağı kesimde kirleticinin taşınabileceği 

olası akımyolunu kesecek şekilde kuyu yerlerinin belirlenmesi ve akışyukarı 

kesimde doğal durum/arkaplan gözlemi sağlayacak kuyuların tasarlanması 

gereklidir. 
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İzleme sisteminin tasarımından sonra sistemin kurulumuna, yani inşasına geçilir. 

Bu kapsamda açılacak kuyuların izleme amacına uygun olarak tasarım ve 

kurulumu gerekir. Eğer mevcut kuyulardan örnekleme yapılacaksa kuyuların 

yeraltısuyu kütlesinin durumunu doğru olarak ortaya koyup koyamayacağı 

araştırılır. 

Ardından veri ve örnekler uygun şekilde toplanarak analiz edilir ve 

değerlendirilir. Gözlemlerin değerlendirilmesi, sistemin durumunu ortaya 

koymasının yanında; ileriki zamanlarda yapılacak çalışmalara altlık teşkil etmesi 

yönünden büyük önem arz etmektedir (Ekmekçi, 2013). 

Yeraltısuyu izleme sistemi kendini geliştiren ve tekrar eden bir süreçtir. Bu 

bakımdan izleme sistemi hedefler açısından değerlendirilir ve sistemin 

işleyişinde temel teşkil eden kavramsal model gözden geçirilerek gerekirse 

yeraltısuyu izleme sistemi yeniden düzenlenir. 
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Şekil 1.24 Yeraltısuyu İzlemesinin Temel Adımları 
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BÖLÜM 2 

SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE YERALTISULARININ İZLENMESİ 

 

2.1. Avrupa Su Politikalarının Tarihsel Gelişimi 

1951’de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile temelleri atılıp 1991 Maastricht 

Antlaşması ile kurulan Avrupa Birliği’nde (AB), su kaynaklarının korunması ve 

yönetimine ilişkin mevzuat AB mevzuatı içerisinde çok önemli bir yer tutmakta olup 

bu alanda birçok direktif bulunmaktadır. Bu direktifler arasında en önemlisi ise 23 

Ekim 2000 tarihli ve 2000/60/EC sayılı “Su Çerçeve Direktifi”dir. 

Avrupa Birliği su politikalarının tarihi gelişimi 3 döneme ayrılabilir: 

 1.Dönem: Ana temanın “halk sağlığı” olduğu ve 1970-1980’li yılları 

kapsayan bu dönemde; içme suyu kalitesi, yüzme suyu kalitesi ile su ürünleri 

üretim alanlarındaki su kalitesi ile ilgili düzenlemeler getirilmiştir. Bunlar 

yanında destekleyici olarak “Tehlikeli Maddeler Direktifi” 1976’da yürürlüğe 

girmiştir 

 2.Dönem: 1990’lı yıllarda esas olarak “kirliliğin azaltılması” amaçlanmış ve 

su kaynakları ile ilgili en büyük yasal düzenlemelerden birisi olan kentsel 

atıksu arıtma ve nitrat direktifleri kabul edilmiştir.  

 3.Dönem: 2000’li yıllar ve sonrası için “bütünleşik yönetim ve sürdürülebilir 

kullanım” gibi kavramların ana tema olduğu söylenebilir. Bu kapsamda yasal 

düzenlemeler ise Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) ve bu temel direktifle 

içme ve yüzme suyu direktiflerinin entegrasyonu olarak sayılabilir (Akkaya, 

Efeoğlu, Yeşil,2006). 

Dünyanın hemen her bölgesinde olduğu gibi Avrupa’da da yeraltısuları konusundaki 

bilincin yüzey sularının korunmasına ilişkin bilincin oluşmasından sonra ortaya 

çıktığı söylenebilir.  
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Avrupa Birliği su politikalarının yeraltısuları özelinde tarihsel gelişimindeki önemli 

satırbaşları ise şöyle sıralanabilir: 

70’li yılların sonuna doğru 80/68/EEC sayılı Yeraltısularının Bazı Tehlikeli 

Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Korunması Direktifi yürürlüğe girmiştir. 

Bu direktif, yeraltısuyuna yüksek öncelikli kirleticilerin direkt ya da dolaylı girişinin 

önlenmesi yanında; diğer kirleticilerin de girişinin kısıtlanmasını sağlayarak 

yeraltısuyunun korunması hakkında bir çerçeve oluşturmuştur. 

1982 yılına gelindiğinde; Çevre, Tüketici Koruma ve Nükleer Güvenlik Genel 

Müdürlüğü, o dönemki üye dokuz ülkenin yeraltısuyu kaynaklarının genel bir 

değerlendirmesini yapmıştır. Rapor genel bir araştırmanın (Avrupa Topluluğunun 

Yeraltısuyu Kaynakları) yanında üye ülkelerden gelen münferit raporlardan 

oluşmakta olup bu değerlendirme genel olarak yeraltısuyu miktar durumuyla ilgilidir. 

Raporun yayınlanmasının ardından Avrupa’daki yeraltısuları üzerindeki 

farkındalığın daha çok kalite üzerine yoğunlaştığı söylenebilir. Bu kapsamda 

yeraltısuyu kalite izleme programlarının yanında birçok yeraltısuyu koruma planı 

uygulamaya konmuştur. 

1991 Lahey’de gerçekleştirilen “Yeraltısuları Konulu Bakanlar Semineri” 

sonucunda, “Tatlı su kaynaklarının kalitesinin ve miktarının uzun vadede 

kötüleşmesini önlemek amacıyla daha fazla eyleme ihtiyaç olduğu” kararı alınmıştır. 

Bu kapsamda çalışmalar devam etmiş ve 1996 yılında “Yeraltısuyunun Entegre 

Korunması ve Yönetimi Eylem Programı” oluşturulmuştur. Programda tatlı su 

çekiminin düzenlenmesi ile kalite ve miktarının izlenmesine yönelik yasal 

düzenlemeler oluşturulması gerektiğine dikkat çekilmiştir. 

Tüm bu çalışmaların gösterdiği üzere 23 Ekim 2000 tarihinde kabul edilen SÇD’nin 

kabulünden önce yeraltısuları içme suyu kaynağı olması yanında sanayi ve tarımda 

kullanılacak bir kaynak olarak görülmektedir. SÇD ile birlikte yeraltısuları sadece 

içme veya kullanma suyu olarak görülmeyerek ‘çevresel önemi’ sebebiyle de 

korunmalı anlayışı getirilmiştir. 
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SÇD’de yeraltısularında miktar hedeflerine ilişkin kriterler açık şekilde 

belirlenmesine rağmen kimyasal durum kriterlerinin daha karmaşık bir yapıda olması 

sebebiyle daha ayrıntılı bir kardeş direktife ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple Aralık 

2006 tarihinde kabul edilen Yeraltı Suları Direktifi (YSD) ile iyi kimyasal durum 

kriterleri ile kirletici eğilimlerinin belirlenmesi ve tersine dönüşü gibi hususlar 

ayrıntılandırılmıştır (Avrupa Komisyonu,  2014). 

Özetle, Avrupa Birliği su politikasının yeraltısularıyla ilgili tarihsel gelişimine 

bakıldığında şu sonuçlar çıkarılabilir: 

 Öncelikle halk sağlığının korunmasına yönelik olarak yeraltısuyunda 

kirliliğin önlenmesi ön plana çıkmış,  

 Ardından yeraltısuyunun miktar yönünden önemi anlaşılmış ve bu yönde 

araştırma ve değerlendirmeler yapılmış, 

 Sonrasında yeraltısuyunun kalite durumununa öncelik veren izlemeler ve 

eylem planları oluşturulmuş, bununla birlikte yeraltısuyunun miktar ve 

kimyasal durumunun birbirinden ayırt edilemeyeceği yönündeki farkındalığın 

oluşmasıyla yeraltısuyunun entegre korunması ve yönetilmesi gerektiği 

üzerine yoğunlaşılmıştır. 

 Tüm bu bilgi ve tecrübeleri bünyesinde toplayan SÇD ile,  yeraltısularının 

tüm bunların ötesinde çevresel önemi sebebiyle korunması gerektiği 

anlayışıyla yepyeni ve ilerici bir vizyon getirilmiştir. Yeraltı Suyu Direkifi ile 

de, SÇD’de özellikle yeraltısuyu kimyasal durumu ile ilgili tanımlanmış bir 

takım hususlar, ayrıntılandırılarak geliştirilmiştir. 
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2.2. Su Çerçeve Direktifi 

Su Çerçeve Direktifi 26 madde ve 11 ekten oluşan bir çerçeve belge niteliğindedir. 

Su Çerçeve Direktifi’nin temel amacı kıta içi yüzeysel suların, geçiş sularının, kıyı 

sularının ve yeraltısularının korunması için bir çerçeve oluşturmaktır. SÇD ile temel 

olarak, tüm suların 2015 yılı itibariyle “iyi su durumuna” ulaştırılması 

hedeflenmektedir.  

 Daha geniş bir bağlamda ele alındığında hedefler şu şekilde sıralanabilir: 

 Su kaynaklarının daha fazla tahribatının önlenmesi, korunması ve 

iyileştirilmesi, 

 Su kaynaklarının uzun vadeli korunmasıyla sürdürülebilir su kullanımının 

desteklenmesi, 

 Sucul ekosistemlerin ileri derecede korunması ve iyileştirilmesi, 

 Tehlikeli bazı kirleticilerin kademeli olarak kullanımının kaldırılması, 

 Yeraltı suyu kirliliğinin azaltılıp daha fazla kirlenmesinin engellenmesi, 

 Taşkın ve kuraklığın etkilerinin azaltılması.  

SÇD’nin en önemli özelliklerinden birisi “nehir havza yönetimi” olarak adlandırılan 

bütüncül bir su kaynakları yönetim sistemi getirmesidir. Buna göre kaynaklar idari 

veya politik sınırlara göre değil; doğal, coğrafik ve hidrolojik esaslara göre 

belirlenecek, nehir havzası bölgelerine ayrılarak yönetilecektir. İlgili ülkeler ve 

kurumlar arasında sınırlar arası çalışma gerçekleştirilecek, ayrıca su yönetimi 

faaliyetlerinde sivil toplum kurumlarının ve kamuoyunun da dahil olduğu katılımcı 

bir yaklaşım uygulanacaktır.  

Bu doğrultuda, nehir havzası yönetiminde temel kavram “entegrasyon” olup; 

yönetim, katılımcı bir anlayış temelinde ve işbirliği esasına dayalı olarak planlanır ve 

uygulanır. 
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Su Çerçeve Direktifine yeraltısuları açısından bakıldığında şöyle bir tablo ile 

karşılaşılır (Doğan, 2010).  Direktif; 

 Yeraltısuyunu kütle bazında ele alır. Yeraltısuyu yönetimini tüm yeraltı su 

kütlelerinin iyi duruma ulaşması hedefiyle gerçekleştirir. 

 Yeraltısuyunun daha fazla kirlenmesini önlemeyi ve mevcut kirliliğin 

aşamalı bir şekilde azaltılmasını sağlar, 

 Taşkın ve kuraklığın etkilerini azaltmaya katkıda bulunur ve böylece 

yeteri miktarda iyi kalitede yeraltısuyunun temin edilmesine yardımcı olur, 

 Kirleticilerin yeraltısularına girişini engeller veya kısıtlar, 

 Bütün yeraltısuyu kütlelerinin miktar ve kimyasal açıdan durumlarının 

kötüleşmesini önler, 

 İyi yeraltısuyu durumuna ulaşmak için bütün yeraltısuyu kütlelerini korur, 

iyileştirir ve eski haline getirir. 

 

2.2.1 Su Çerçeve Direktifinin Yeraltısularına İlişkin Maddeleri 

Çevresel Hedefler 

SÇD’nin 4. maddesinin 1.fıkrasının b bendi uyarınca  yeraltısuları için üye ülkeler;  

Tüm yeraltı su kütlelerindeki bozulmayı önlemek ve kirleticilerin yeraltısuyuna 

girişini önlemek ya da kısıtlanmak için gerekli tedbirleri uygulayacaklardır. 

Direktifin yürürlüğe girmesinden itibaren on beş yıl içinde, iyi yeraltısuyu durumuna 

ulaşılması hedefiyle, SÇD ek 5’te yer alan hükümlere uygun olarak, yeraltısuyunun 

beslenimi ve boşalımı arasında bir denge sağlanacak şekilde bütün yeraltısuyu 

kütlelerini koruyacak, geliştirecek ve iyileştireceklerdir. 

Yeraltısuyunun kirlenmesini aşamalı olarak azaltmak amacıyla insan aktivitesinin 

etkisinden kaynaklanan herhangi bir kirletici konsantrasyonundaki önemli ve sürekli 

yukarı artış eğilimlerinin tersine döndürülmesi için gerekli tedbirleri 
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uygulayacaklardır. SÇD madde 4 uyarınca yeraltısuları için tanımlanan hedefler 

Şekil 2.1’de özetlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1 SÇD Uyarınca Yeraltısuyu Hedefleri 

 

 

Nehir Havzası Bölgesinin Özellikleri, İnsani Aktivitelerin Çevresel Etkisinin 

Gözden Geçirilmesi  

SÇD’nin 5. maddesi uyarınca üye ülkeler her bir nehir havzası bölgesi için ya da bir 

uluslararası nehir havzası bölgesinin kendi topraklarında kalan kısmı için; 

- Karakterizasyon analizi, 

- İnsan faaliyetlerinin yerüstü suları ve yeraltısularının durumu 

üzerindeki etkisinin gözden geçirilmesi ve  

- Su kullanımının ekonomik analizini 

SÇD ek 2 ve ek 3’te belirlenen teknik şartlara göre gerçekleştirilmesini 

sağlayacaklardır. 
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İçme Suyu Elde Etmek İçin Kullanılan Sular 

SÇD’nin 7. maddesinin 1.fıkrası uyarınca üye ülkeler her bir nehir havzası 

bölgesinde; 

- günde ortalama 10 m
3
’ten fazla su çekimi yapılan ya da  

- 50’den fazla kişiye insani tüketim amaçlı su sağlayan, ya da gelecekte 

bu amaçla kullanılması hedeflenen  

bütün su kütlelerini belirleyeceklerdir. 

Ayrıca, SÇD ek 5’e uygun olarak günde ortalama 100 m
3
’ ten fazla su sağlayan su 

kütlelerini izleyeceklerdir. 

Yeraltısularını İzleme 

SÇD’nin 8. maddesi uyarınca üye ülkeler; 

Her bir nehir havzası bölgesi içinde su kalitesinin tutarlı ve kapsamlı bir genel 

görünüşünü elde etmek için su durumunun izlenmesi amacıyla programlar 

hazırlanmasını sağlayacaklardır. 

Bu programlar yeraltısuları için kimyasal ve miktarsal durumun izlenmesini 

kapsayacaktır. 

Bu programlar, ilgili mevzuatta aksi yönde hüküm bulunmadıkça, en geç SÇD’nin 

yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı yıl içinde işler hale getirilecektir. Bu izleme ek 

5’teki şartlara uygun olacaktır. Ayrıca su durumunun tespiti ve izlenmesi için teknik 

şartlar ve standardize edilmiş metotlar 21. maddede belirlenen prosedüre uygun 

olarak belirlenecektir. Bu madde topluluğun uygulama gücüne ilişkin yöntemleri 

belirleyen 1999/468/EC sayılı Konsey kararı ile ilgilidir. 

Tedbirler Programı 

SÇD’nin 11. maddesi uyarınca üye ülkeler; 
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Her bir havza bölgesi ya da uluslararası nehir havzası bölgesinin kendi topraklarında 

kalan bölümü için, 4. maddede yer alan çevresel hedefleri gerçekleştirmek amacıyla 

tedbirler programı hazırlanmasını sağlayacaklardır. 

Raporlama 

SÇD’nin 15. maddesi uyarınca üye ülkeler; 

5. maddede öngörülen analizler ile 8. madde uyarınca gerçekleştirilen izleme 

programı tasarımlarını, tamamlanmalarından itibaren üç ay içinde rapor olarak 

sunacaklardır. 

Yeraltısuyu Kirliliği’nin Önlenmesi ve Kontrolü Stratejileri 

SÇD’nin 17. maddesi uyarınca; 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, yeraltısuyu kirlenmesinin önlenmesi ve 

kontrolüne yönelik tedbirleri kabul edeceklerdir. Bu tedbirler 4. maddenin 1. 

fıkrasının b bendi uyarınca iyi yeraltısuyu kimyasal durumuna ulaşma hedefini 

gerçekleştirmeyi amaçlayacak ve bu direktifin yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl 

içinde Komisyon tarafından sunulan teklife dayalı olarak kabul edilecektir. 

Tedbirleri teklif ederken Komisyon, 5. maddeye göre gerçekleştirilen analizler ile 

SÇD ek 2’ye göre gerçekleştirilen başlangıç karakterizasyonu, ileri karakterizasyon, 

insan aktivitelerinin yeraltısuyunda yarattığı etkilerin değerlendirilmesi ile 

yeraltısuyunun miktar ve kalitesi üzerindeki etkilerinin gözden geçirilmesi 

çalışmalarını dikkate alacaktır. 

Direktifin Teknik Uyumu 

SÇD’nin 20. maddesi uyarınca,  

Komisyon gerekli olan yerlerde, yeraltısularının yönetimi ile ilgili temel 

gereklilikleri ortaya koyan SÇD ek 2 ve ek 5’in uygulanması için, 21. maddede yer 

alan prosedürlere uygun olarak rehber dokümanlar yürürlüğe koyabilir. 
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80/68/EEC Sayılı Konsey Direktifi’nin Yürürlülükten Kaldırılması 

SÇD’nin 22. maddesinde,  

Belirli Tehlikeli Maddelerin Neden Olduğu Kirlenmeye Karşı Yeraltısuyunun 

Korunması Hakkında 17 Aralık 1979 tarih ve 80/68/EEC sayılı Konsey Direktifi, “bu 

direktifin yürürlüğe girmesinden 13 yıl sonra yürürlükten kalkacaktır” hükmü 

bulunmaktadır. Bu hüküm uyarınca söz konusu direktif 2013 tarihinde yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

Yeraltısuyu Başlangıç Karakterizasyonu 

SÇD ek 2-2.1 maddesi uyarınca üye ülkeler; 

Her bir yeraltısuyu kütlesi için madde 4’te tanımlanan çevresel hedeflere ulaşmadaki 

risk derecelerinin değerlendirilebilmesi amacıyla tüm yeraltısuyu kütlelerinin 

başlangıç karakterizasyonu yapacaklardır. Üye Ülkeler, başlangıç karakterizasyonu 

amacıyla yeraltı su kütlelerini birlikte gruplandırabilirler. 

Bu karakterizasyon çalışması mevcut hidrojeolojik, jeolojik, toprak kullanımı, 

beslenim, boşaltım gibi verilerin yanında aşağıdakileri de sunar: 

 Yeraltısuyu kütle ya da kütle gruplarının konumu ve sınırları, 

 Yeraltısuyu kütle ya da kütle gruplarının maruz kaldığı baskılar, 

 -yayılı kirlilik kaynakları 

 -noktasal kirlilik kaynakları 

 -su çekimi 

 -yapay beslenim 

 Yeraltısuyu beslenimini sağlayan drenaj alanı içindeki katmanın genel 

karakteri, 

 Sucul ya da karasal ekosistemlere doğrudan bağımlı yeraltısuyu kütleleri. 

Yeraltısularında İleri Karakterizasyon 

SÇD ek 2-2.2 maddesi uyarınca üye ülkeler; 
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Başlangıç karakterizasyonunu takiben, belirlenen risklerin daha ayrıntılı  bir şekilde 

değerlendirilerek 11. madde uyarınca gerek görülen önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla risk altında olduğu belirlenen kütle ya da kütle grupları için ileri 

karakterizasyon yapacaklardır. Bu karakterizasyon insan faaliyetlerinin etkilerinin 

yanı sıra, ilgili yerlerde, aşağıdaki bilgileri de içecektir: 

 YAS kütlesinin, jeolojik birimlerin tipi ve boyutu da dahil olmak üzere, 

jeolojik özellikleri,  

 Hidrolik iletkenlik, porozite ve depolama katsayısı,  

 YAS beslenimini sağlayan drenaj alanı içindeki katmanın ve toprak 

örtüsünün özellikleri, bu birimlerin kalınlığı ve geçirgenliği,  

 YAS kütlesi içindeki yeraltısuyunun kimyasal özelliklerinin sınıflandırılması,  

 YAS kütlesinin dinamik olarak bağlantılı olduğu sucul ve karasal 

ekosistemlerin bir envanteri,  

 YAS kütlesi ile ilişkili yerüstü su sistemleri arasındaki karşılıklı su akış 

yönlerinin ve oranlarının değerlendirilmesi,  

 Uzun dönem yıllık ortalama toplam beslenimi hesaplamaya yetecek veri,  

 Yeraltısuyunun kimyasal durumunun tanımlanmasında insani faaliyetlerinden 

gelen katkıların belirlenmesi de dahil olmak üzere söz konusu YAS kütleleri 

için arka plan düzeyleri oluştururken yeraltısuyunu tanımlayan özellikler.  

İnsani Faaliyetlerin Yeraltısuları Üzerindeki Etkilerinin Gözden Geçirilmesi 

SÇD ek 2-2.3 maddesi uyarınca, 

İki ya da daha fazla ülke arasındaki sınırı aşan ya da ek 2-2.1 uyarınca yapılan 

başlangıç karakterizasyonunda her bir kütle için SÇD madde 4 altında oluşturulan 

hedefleri karşılamada risk altında olan yeraltısuyu kütleleri için, uygun olan yerlerde, 

aşağıdaki bilgiler her bir yeraltısuyu kütlesi için toplanacak ve güncel halde 

bulundurulacaktır. Bu bilgiler: 
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 Şunlar hariç olmak üzere, yeraltısuyunun su temini için kullanıldığı 

noktaların yeri: 

-günde ortalama 10 m³’ten az su sağlayan su temin noktaları, 

-günde ortalama 10 m³ten az su sağlayan ya da 50 kişiden az kişiye hizmet 

eden insani tüketim amaçlı su temin noktaları, 

 Bu gibi noktalardan yıllık ortalama su temin oranları, 

 Yeraltısuyu kütlesinden temin edilen suyun kimyasal bileşimi, 

 Yeraltısuyu kütlesi içindeki suyun doğrudan boşaltıldığı noktaların yerleri, 

 Bu noktalardan yapılan boşaltım oranları, 

 Yeraltısuyu kütlesi içine yapılan boşaltımların kimyasal bileşimleri ve  

 Yeraltısuyu beslenimini sağlayan drenaj alanı ya da alanlarında, kirletici 

girdileri ve YAS’ın beslenim özeliklerindeki antropojenik değişiklikleri 

içeren arazi kullanımı. 

İzleme Açısından Madde 5 ve Madde 8 İlişkisi 

İzleme, Direktif içerisindeki birbiriyle ilişkili eylemlerden oluşur ve buna bağlı 

olarak da Direktifin diğer maddeleri ve ekleri ile arasında önemli ve birbirini 

etkileyen karşılıklı ilişkileri vardır. Yerüstü suları ile yeraltısuları için uygun izleme 

programlarının tasarlanmasıyla bağlantılı temel maddelerden birisini madde 5 

oluşturur. SÇD madde 5’in atıfta bulunduğu SÇD ek 2 uyarınca nehir havza 

bölgelerinin karakterizasyonunun ortaya çıkarılması ve insan aktivitelerinin çevresel 

etkilerinin gözden geçirilmesi gerekir. İzleme programları uygulanabilir hale 

getirilmeden önce ilk değerlendirmeler bu şekilde tamamlanmalıdır. Şekil 2.2’de 

yeraltısuyu izlemesi açısından madde 5 ve madde 8 ilişkisi şematik olarak 

gösterilmiştir. 
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Şekil 2.2 Yeraltısuyu İzlemesi Açısından Madde 5 ve Madde 8 İlişkisi (OUS 7,2003) 

 

2.2.2 Yeraltısularının Miktar Durumu 

SÇD ek 5-2.1 maddesi ile yeraltısuyu miktar durumunun belirlenmesinde gerekli 

olan bir takım tanımlar yapılarak ilgili gereklilikler ortaya konulmuştur. 

Yeraltısuyu miktar durumunun sınıflandırılması için temel parametre “yeraltısuyu 

seviyesi düzeni ya da rejimi”dir. Bu noktadan hareketle iyi yeraltısuyu miktar 

durumuna ulaşmak için gereklilikler tanımlanır. 
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Tablo 2.1 İyi Yeraltısuyu Miktar Durumu 

Unsurlar İyi durum 

 

 

 

 

Yeraltısuyu 

seviyesi 

YAS çekim miktarı mevcut yeraltısuyu kaynağının uzun dönem 

yıllık ortalama beslenimini aşmayacak düzeydedir.  

İyi durumda, yeraltısuyu seviyesi şunlara neden olacak antropojenik 

değişimlere maruz değildir: 

-Bağlantılı yerüstü suları için 4. maddede yeralan çevresel hedefleri 

gerçekleştirmede başarısızlık, 

-Bu gibi suların durumunda önemli bir değişiklik, 

-Doğrudan yeraltısuyu kütlesine bağımlı karasal ekosistemlerde 

önemli bir hasar, 

Ayrıca, seviye değişikliklerinden kaynaklanan akım yönü 

değişiklikleri geçici olarak yada sınırlı bir alanda gözlemlenebilir 

fakat bu değişimler tuzlu su yada diğer girişimlere sebep olmaz ve 

olası girişimler sürekli ve belirgin antropolojik kaynaklı bir akış 

yönü eğilimini göstermez. 

Kaynak: SÇD, 2000 

 

Yeraltısuyu Miktar Durumunun İzlenmesi 

SÇD ek 5-2.2 maddesi uyarınca üye ülkelere yeraltısuyu izleme ağları kurma 

zorunluluğu getirilmiş olup ayrıca izleme yerlerinin yoğunluğu, izleme sıklığı, 

yeraltısuyu miktar durumunun yorumu ve sunumu gibi hususlar detaylandırılmıştır. 

Yeraltı Su Seviyesi İzleme Ağı 

SÇD 7. ve 8. maddelerin şartlarına uygun olarak üye ülkeler yeraltısuyu izleme ağı 

kurulacaklardır. İzleme ağı bütün yeraltısuyu kütlesi ya da kütle gruplarının miktar 

durumlarının, mevcut yeraltı kaynağının değerlendirilmesi dahil olmak üzere, 

güvenilir bir değerlendirmesini sağlayacak şekilde dizayn edilecektir. Ayrıca üye 

ülkeler nehir havzası yönetim planında yeraltısuyu izleme ağını gösterir harita ya da 

haritalara yer vereceklerdir. 
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İzleme Yerlerinin Yoğunluğu 

İzleme ağının her bir yeraltısuyu kütle ya da kütle grubundaki yeraltısuyu seviyesini, 

beslenimdeki kısa ve uzun dönem değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenmesi 

gerekir. Ayrıca SÇD 4. maddedeki çevresel kalite hedeflerine ulaşmada başarısız 

olma riski belirlenen yeraltısuyu kütleleri için, yeraltısuyu seviyesi üzerinde baskı 

oluşturan su çekimleri ve deşarjların etkisini değerlendirmek için yeterli yoğunlukta 

izleme noktası sağlanmalıdır. 

İzleme Sıklığı 

İzleme sıklığı beslenimdeki kısa ve uzun dönem değişimleri dikkate alacak şekilde 

ve her bir yeraltısuyu kütle ya da kütle grubunun miktar durumunun 

değerlendirilmesine izin verecek yeterlilikte olmalıdır. Özellikle SÇD 4. maddedeki 

çevresel kalite hedeflerine ulaşmada başarısız olma riski belirlenen yeraltısuyu 

kütleleri için, yeraltısuyu seviyesi üzerinde baskı oluşturan su çekimleri ve 

deşarjların etkisini değerlendirmek için yeterli sıklıkta ölçüm yapılması 

gerekmektedir. 

Yeraltısuyu Miktar Durumunun Yorumu ve Sunumu 

Bir yeraltısuyu kütlesi ya da kütle grubu izleme ağından elde edilen sonuçlar, o kütle 

yada kütlelerin miktar durumunu değerlendirmek için kullanılacaktır. Üye ülkeler 

yeraltısuyunun miktar durumunun değerlendirme sonuçlarına göre iyi durum için 

“yeşil”, zayıf durum için de “kırmızı” renkli kodlama ile bir harita 

hazırlayacaklardır: 

 

2.2.3 Yeraltısularının Kimyasal Durumu 

SÇD ek 5-2.3 maddesi ile iyi yeraltısuyu kimyasal durumunun tanımı yapılmıştır. 

Ancak o tarihte 17. maddede yer alan tedbirler kimyasal durum kriterleri 

oluşturmadaki zorluk ve karmaşıklık yanında üye ülkelerinin altyapılarının yeterli 

olmaması sebebiyle bu husustaki spesifik önlemler sonrasında yapılacak kapsamlı bir 

çalışmaya bırakılmış ve nihayetinde 2006 yılında Yeraltı Suları Direktifi (YSD) 
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olarak bilinen 2006/118/EC sayılı Yeraltısularının Kirliliğe ve Bozulmaya Karşı 

Korunması Hakkında Konsey Direktifi ile bu hususlar detaylandırılmıştır. 

 

Tablo 2.2 İyi Yeraltısuyu Kimyasal Durumu 

Unsurlar İyi durum 

Genel Yeraltısuyu kütlesinin kimyasal bileşimde kirleticilerin 

konsantrasyonları: 

 

- Tuz ya da diğer girişimlerin etkilerini yansıtmamaktadır 

-SÇD 17. maddeye uygun olarak diğer ilgili Topluluk mevzuatı altında 

uygulanabilecek kalite standartlarını aşmamaktadır 

-Bağlantılı yerüstü suları için SÇD 4. maddede yer alan çevresel 

hedeflere ulaşılmada başarısızlığa yada bu gibi kütlelerin ekolojik yada 

kimyasal kalitesinde önemli bir azalmaya yada doğrudan yeraltısuyu 

kütlesine bağlı karasal eko sistemlerde herhangi bir önemli hasara yol 

açmamaktadır 

İletkenlik İletkenlikteki değişiklikler yeraltısuyuna tuz ya da başka girişimlerin 

göstergesi değildir. 

Kaynak: SÇD,2000 

 

Yeraltısuyu Kimyasal Durumunun İzlenmesi 

SÇD ek 5-2.4 maddesi ile üye ülkelere yeraltısuyu izleme ağları kurma zorunluluğu 

getirilmiştir. Ayrıca farklı izleme çeşitleri ve bu izlemelerdeki izleme parametreleri 

ile izleme sıklığı yanında kirleticilerdeki eğilimlerinin belirlenmesi ve yeraltısuyu 

kimyasal durumunun yorumlanarak sunulması gibi hususlar detaylandırılmıştır. 

Yeraltısuyu İzleme Ağı 

SÇD 7. ve 8. maddelerdeki gerekliliklere uygun olarak yeraltısuyu izleme ağı 

kurulacaktır. İzleme ağı bütün yeraltısuyu kütle ya da kütle gruplarının miktar 

durumlarının güvenilir bir değerlendirmesini sağlayacak ve kirleticilerdeki 
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antropojenik kaynaklı uzun dönem yukarı eğilimlerin varlığını tespit edebilecek 

şekilde dizayn edilecektir. 

SÇD 5. madde ve ek 2’ye uygun olarak gerçekleştirilen karakterizasyon ve etki 

değerlendirmesine dayalı olarak, üye ülkeler nehir havzası yönetim planının 

uygulandığı her bir dönem için gözetimsel izleme programı hazırlayacaklardır. Bu 

programın sonuçları operasyonel izleme programında, planın geri kalan periyodunda 

uygulanmak üzere kullanılacaktır. 

İzleme programlarından elde edilen sonuçların güvenilirlik ve hassasiyet düzeyinin 

hesaplanmasına planda yer verilecektir. 

Gözetimsel İzleme 

Gözetimsel izleme şu amaçlarla gerçekleştirilecektir:  

 Etki değerlendirme prosedürünü tamamlamak ve teyit etmek, 

 Hem doğal şartlardaki değişikliklerin sonucu olarak hem de antropojenik 

kaynaklı oluşan uzun dönemli eğilimlerin değerlendirilmesinde kullanılmak 

üzere bilgi sağlamak. 

Gözetimsel İzleme Yerlerinin Seçimi 

Gözetimsel izleme kapsamında aşağıdakilerin her biri için yeterli sayıda izleme 

noktası seçilmelidir: 

 Ek 2’ye uygun olarak gerçekleştirilen karakterizasyon çalışmasını takiben 

risk altında olduğu belirlenen kütleler, 

 Ülke sınırlarını aşan kütleler. 

Gözetimsel İzleme Parametrelerinin Seçimi 

Seçilen tüm yeraltısuyu kütlelerinde gözetimsel izleme kapsamında belirlenmiş olan 

aşağıdaki ana parametreler seti izlenecektir: 

- Oksijen içeriği 

- pH değeri 
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- İletkenlik 

- Nitrat 

- Amonyum 

SÇD ek 2’ye göre iyi duruma ulaşmada başarısız olma riski altında bulunduğu 

belirlenen kütleler de bu baskıların etkisini gösteren parametreler bakımından 

izlenecektir. 

Ayrıca sınıraşan su kütlelerinde, yeraltısuyu akışının desteklediği tüm kullanımların 

korunması için gerekli parametreler izlenecektir. 

Operasyonel İzleme 

Operasyonel izleme, gözetimsel izleme programları arasında kalan dönemlerde şu 

amaçlarla gerçekleştirilecektir: 

- Risk altında olduğu belirlenen tüm yeraltısu kütle ya da kütle grupları için 

kimyasal durumu belirleme, 

- Herhangi bir kirletici konsantrasyonunda herhangi bir uzun dönemli 

antropojenik kaynaklı yukarı eğilimin varlığını belirleme. 

Operasyonel İzleme Yerlerinin Seçimi 

Operasyonel izleme, hem SÇD ek 2’ye göre gerçekleştirilen etki değerlendirmesi 

hem de gözetimsel izlemeye dayalı olarak 4. maddedeki çevresel kalite hedeflerine 

ulaşmada başarısız olma riski altında bulunan bütün yeraltısuyu kütle ya da kütle 

grupları için uygulanacaktır. İzleme yerlerinin seçimi ayrıca o noktadan elde edilecek 

izleme verisinin ilgili yeraltısuyu kütle ya da kütlelerinin kalitesini ne kadar temsil 

ettiğinin değerlendirmesini de yansıtacaktır. 

Operasyonel İzleme Sıklığı 

Operasyonel izleme, gözetimsel izleme programları arasındaki dönemde, ilgili 

baskıların etkilerini tespit etmek için yılda bir kereden az olmamak üzere yeterli 

sıklıkta uygulanacaktır. 
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Kirleticilerdeki Eğilimlerinin Belirlenmesi 

Üye ülkeler, kirletici konsantrasyonlarında uzun dönemli antropojenik kaynaklı 

yukarı eğilimlerin ve bu eğilimlerin tersine dönüşünün belirlenmesinde hem 

gözetimsel izleme hem de operasyonel izlemeden elde edilen verileri 

kullanacaklardır. Eğilim belirlemede hesaplamanın başlatılacağı yıl ya da dönem 

esas alınır. Eğilimlerin hesaplanması bir yeraltısuyu kütlesi ya da uygun olan 

hallerde yeraltısuyu kütle grupları için yapılacaktır. Bir eğilimin tersine dönüşü 

istatistiksel olarak gösterilecek ve belirlemeyle ilgili güvenilirlik düzeyi 

belirtilecektir. 

Yeraltısuyu Kimyasal Durumunun Yorumlanması ve Sunumu 

Durum değerlendirilmesinde, bir yeraltısuyu kütlesi dahilindeki herbir izleme 

noktasının sonuçları o kütlenin tamamı için birleştirilecektir. İlgili direktifler saklı 

kalmak kaydıyla, bir yeraltısuyunun iyi durum elde edebilmesi için topluluk 

mevzuatında çevresel kalite standartları belirlenmiş kimyasal parametreler 

bakımından: 

 Yeraltısuyu kütle yada kütle grubundaki her bir noktada izleme sonuçlarının 

ortalama değeri hesaplanacak, 

 17. maddeye uygun olarak bu ortalama değerler iyi yeraltısuyu kimyasal 

durumuna uyumu göstermek için kullanılacaktır. 

SÇD ek 5-2.5 maddesine tabi olmak üzere üye ülkeler iyi durum için “yeşil”, zayıf 

durum için de “kırmızı” renkli kod vererek yeraltısuyunun kimyasal durumunun 

haritası hazırlayacaklardır: 

Bununla beraber, üye ülkeler insan faaliyetlerinin etkisinden kaynaklanan herhangi 

bir kirletici konsantrasyonlarındaki önemli ve sürekli bir yukarı eğilim görülen 

yeraltı su kütlelerini haritada siyah nokta ile göstereceklerdir. Eğilimin tersine 

dönüşü harita üzerinde mavi bir nokta ile gösterilecektir. 

Bu haritalar Nehir Havzası Yönetim Planına eklenecektir. 
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2.2.4. Yeraltısuyu Durumunun Sunumu  

SÇD’nin 15. maddesi uyarınca üye ülkeler 8. madde uyarınca gerçekleştirilen izleme 

programı tasarımlarını, tamamlanmalarından itibaren üç ay içinde rapor olarak 

sunacaklardır. 

Ayrıca, üye ülkeler SÇD ek 5-2.5 maddesi ile Nehir Havzası Yönetim Planlarında 

her bir yeraltısuyu kütle ya da kütlesi grubu için, o kütle ya da kütle grubunun hem 

miktar yönünden hem de kimyasal durumunu gösteren, ek 2-2.4 ve ek 2-4.5’deki 

şartlara göre renkli kodlanmış bir haritaya yer vereceklerdir. Üye ülkeler ek 2-2.4 ve 

ek 2.4.5 belirtilen şartlar için iki ayrı harita hazırlamamayı seçebilirler. Ancak bu 

durumda, herhangi bir kirletici konsantrasyonlarındaki önemli ve sürekli bir yukarı 

eğilim görülen yeraltı su kütleleri için hazırlanacak harita üzerinde, ek 2-4.5’ de 

belirtilen şartlara uygun bir gösterim de sağlayacaklar, ayrıca bu eğilimlerdeki tersine 

dönüş haritada gösterilecektir. 

 

2.3. Yeraltısularının Kirliliğe ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında 

Konsey Direktifi (2006/118/EC) 

Birçok kaynakta “Yeraltısuları Direktifi” olarak adlandırılan Direktif, yeraltısuyu 

kirliliğini önlemek ve kontrol etmek amacıyla SÇD madde 17-1 ve madde 17-2 de  

yer alan spesifik önlemleri belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. 

Bu önlemler bilhassa şunları içermektedir: 

 İyi yeraltısuyu kimyasal durumunu değerlendirmek için kriterleri, 

 Önemli ve sürekli artan bozulma eğilimin ve iyileştirmeye dönüşün başlangıç 

noktasının tespiti için kriterleri. 

Ayrıca direktif tüm yeraltı su kütlelerinin durumunun bozulmasını önlemeyi amaçlar. 

Direktif bu amaçlara ulaşmak için SÇD madde 2 de verilen tanımlamalara ek olarak 

bir takım ilave kavramlar geliştirmiştir. Bu kavramların doğru bir şekilde 

tanımlanması yeraltısuyu yönetimi açısından önem arz eder. Buna göre; 
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 Yeraltısuyu kalite standardı: Yeraltısuyunda bulunan bir kirletici veya 

kirletici grubu konsantrasyonun ya da kirlilik göstergesinin insan sağlığını ve 

çevreyi korumak için aşmaması gereken değeri, 

 Eşik değer: Direktifin 3. maddesi uyarınca üye ülkeler tarafından belirlenen 

yeraltısuyu kalite standardını, 

 Önemli ve devam eden yukarı eğilim: Direktifin 5. maddesi uyarınca kirlilik 

göstergelerinin, kirletici veya kirletici gruplarının konsantrasyonlarının 

yeraltısuyunda istatistiksel ve çevresel olarak önemli derecede artışı ve bu 

artışın durdurularak azalma eğilimine geçilmesi gerektiğinin belirlendiği 

durumu, 

 Kirleticilerin yeraltısuyuna girişi: Kirleticilerin insan aktiviteleri sonucunda 

direk ya da dolaylı yollardan yeraltısuyuna girişini, 

 Arka plan seviyesi: Bir maddenin, insan faaliyetleri sebebiyle bozulmamış 

veya ihmal edilebilir ölçüde bozulmuş yeraltısuyu kütlesindeki 

konsantrasyonu ya da bir göstergenin değerini, 

ifade etmektedir. 

Yeraltısuyu Kimyasal Durumunu Değerlendirmek İçin Kriterler 

Üye ülkelerin, yeraltısuyu kütle yada kütle gruplarının kimyasal durum 

değerlendirmeleri için SÇD ek 5- 2.3 uyarınca kullanacağı kriterler: 

 Direktifin ek 1’inde yer alan ve Tablo 2.3’de verilen yeraltısuyu kalite 

standartları, 

 Üye Ülkeler tarafından Direktif ek 2A’da yer alan şartlar uyarınca yeraltısuyu 

kütle yada kütle gruplarını risk altında sokan kirleticiler için en azından 

Direktifin ek 2B ve Tablo 2.4’te verilen liste dikkate alınarak belirlenen eşik 

değerlerdir. 
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Yeraltısuyu Kimyasal Durumunu Değerlendirmek İçin Prosedür 

Yeraltısuyu kütle ya da kütle grubunun iyi kimyasal durumda tanımlanabilmesi bir 

takım göstergeler vardır; 

 İzleme sonuçları SÇD ek 5’te tanımlanan şartların sağlanması, 

 Kütle ya da kütle grubundaki herhangi bir izleme noktasında, YSD ek 1’de 

listelenen yeraltısuyu kalite standartları ile madde 3 ve ek 2 uyarınca 

belirlenmiş eşik değerlerin aşılmaması, 

 İyileştirmeye dönüşün başlangıç noktası ile önemli artan eğilimlerin 

tanımlanması. 

Üye ülkeler, risk altında tanımlanmış kütle yada kütle gruplarındaki kirlilik 

göstergelerinin yada kirleticilerin önemli artan eğilimlerini tespit edecek ve 

iyileştirmeye dönüşün başlangıç noktasını belirleyeceklerdir. 

Kirleticilerin Yeraltısuyuna Girişinin Önlenmesi Yada Kısıtlanması İçin 

Tedbirler 

Üye ülkeler SÇD 4. madde 1. fıkranın b bendi uyarınca kirleticilerin yeraltısuyuna 

girişinin önlenmesi ya da kısıtlanmasında başarılı olabilmek için aynı direktifin 11. 

maddesi uyarınca tedbirler programı oluşturacaklardır. 

 

Tablo 2.3.Yeraltısuyu Kalite Standartları 

 

 

 

 

 

Kaynak: YSD, 2006 
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Tablo 2.4 Üye Ülkelerin Eşik Değerler Belirlenirken Hesaba Katacağı Asgari 

Kirletici Listesi Ve Göstergeleri 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: YSD, 2006 

 

2.4. Rehber Dokümanlarda Yeraltısularının İzlenmesi  

2.4.1. Yeraltısuları İzleme Programları Oluşturulmasında Temel Kavramlar 

İzleme programı tasarımı hangi parametrelerin, nerede ve ne zaman izleneceğine 

karar verme sürecidir. Bu soruların cevapları ise izlemenin neye hizmet edeceğine 

göre değişiklik gösterir. Bu yüzden ağı tasarlamadan önce izleme verilerini 

gerektiren amaç ya da amaçların net bir şekilde belirlenmesi gerekir. Direktif 

tarafından gereken izlemenin temel amacı, SÇD’nin çevresel hedeflerine ulaşılma 

noktasındaki başarının değerlendirmesine yardımcı olmaktır. 

Diğer bir ifadeyle İzleme Programı tasarımıyla söz konusu hedefler ışığında 

tanımlanmış belli çevresel koşulların sağlanıp sağlanmadığıyla ilgili gerekli bilginin 

elde edilmesi amaçlanır (OUS 7, 2003: 74). 

İzlemenin ihtiyaç duyduğu amaçların; 

 Test edilmiş hipotezler , 

 Gerçekçi ve ölçülebilir hedefler, 
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 Kabul edilebilir güven, kesinlik ve risk düzeyleri 

ekseninde açık ve net bir şekilde belirlenmesi zorunludur. 

Elde edilebilen bilgiler tanımlanmış hipotezler temelinde uygun soruların üzerinde 

çalışılıp geliştirilmesini, böylece sistemin anlaşılarak formülize edilmesini 

sağlayacaktır. Buda sistemin mevcut durumu ile  üzerindeki baskılar ve itici güçleri 

hesaba katan bir kavramsal model kullanılarak formülize edilebilir. Modelin altında 

yatan varsayımlar üzerinde çalışıldıkça ve yeni bilgilere ulaşıldıkça gözden 

geçirilerek model geliştirilecektir. 

Ayrıca izleme programı tasarımında izlenen YAS kütlelerinin sayısını, konumunu ve 

numune alma sıklığını etkileyecek olan doğal ya da antroponejik kaynaklı zamansal 

yada mekânsal heterojenlikler göz önünde bulundurulmalı ve hedefler buna göre 

oluşturulmalıdır. 

Kabul edilebilir güven, kesinlik ve risk düzeyleri belirlenirken, izleme 

programlarından elde edilen sonuçlardaki doğal ya da antroponejik değişikliklerden 

kaynaklı ne kadarlık bir belirsizliğin tolere edilebileceği belirlenmelidir. 

Kabul edilebilir güven, kesinlik ve risk düzeyleri ile tanımlanmış amaçların ortaya 

koyulmasıyla birlikte ideal izleme programı istatiksel araçlar yardımıyla 

geliştirilebilir. Bu araçlar;  

 Programın amaçlarının karşılandığını, 

 Yeterli noktada ve sayıda, sonuçlarda gerekli olan kesinlik ve güveni 

sağlayacak şekilde izleme yapıldığını ve  

 Programın maliyet-etkin ve bilimsel bir temelde uygulandığını temin 

edecektir (OUS 7, 2003: 91). 

İzleme programının tasarımı ve işleyişinde bir takım bilgilere ihtiyaç duyulur (OUS 

7, 2003: 91). Bu bilgiler şunları içermelidir: 

 Kütleyle ilgili hedefler, 

 Yeraltısuyu kütle yada kütle grubunun karakteristikleri, 
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 Yeraltı su sisteminin anlaşılma düzeyi, 

 Kütle veya kütle grubu üzerindeki baskıların tipi, yayılımı ve çeşitliliği, 

 Kütle üzerindeki baskılardan kaynaklanan risk değerlendirmelerindeki 

güvenilirlik ve 

 Riskin değerlendirmesinde gerekli güvenilirlik düzeyi. 

İzleme programları oluşturulurken gereken izleme miktarı ile karar alma 

süreçlerindeki zorlukların orantılı olduğu hesaba katılmalıdır (OUS 7, 2003: 91). 

Şöyle ki; 

 Yeraltısuyu kütle ya da kütle grubunun durumuna karar vermedeki zorluklar 

artıkça,  

 Tersine eğilimlerin varlığı arttıkça,  

 Karar verme sürecinde bir takım hataların olduğuna dair işaretlerin 

mevcudiyeti arttıkça, 

gerekli izleme miktarı artmalıdır. 

2.4.1.1. Kavramsal Modeller  

Kavramsal modeller, incelenen hidrojeolojik sistemin basitleştirilmiş sunumları veya 

çalışma tasvirleridir. Kavramsal model, yeraltısuyu sisteminin akifer türü, üç boyutlu 

yapısı, dinamiği ve sınır koşulları gibi doğal özelliklerine ilişkin bilgiler ile 

hissedilen baskı ve etkilere ilişkin bilgiler temelinde mevcut yeraltısuyu sisteminin 

anlaşılmasını ve daha iyi kavranmasını sağlar. Bu modellerin gelişimi, 

karakterizasyon sürecinde yürütülen çalışmaların büyük bir kısmının temelini 

oluşturmaktadır (OUS 15, 2007: 12-13). 

Bir kavramsal model; 

 İşleyen hipotezler ve varsayımlar dizisidir. 

 Sistemin ana hatlarını bir araya toplar. 

 Kanıta dayalıdır. 
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 Bir gerçeklik yakınlaştırmasıdır. 

 Mevcut ve/veya yeni elde edilen veriler kullanılarak test edilebilmesi için 

kayıt altına alınmalıdır. 

Kavramsal modeller yeraltısuyu yönetiminde kilit öneme sahiptir. Şekil 2.3’de 

yeraltısuyu yönetimin aşamaları verilmiş olup, mavi ile renklendirilmiş kutucuklar 

kavramsal model temelinde gerçekleştirilen eylemleri göstermektedir (OUS 26, 

2010: 16). 

Risk değerlendirme prosedürü, izleme stratejilerinin belirlenme aşamaları, izleme ağı 

tasarımı, kimyasal ya da miktarına ilişkin durum değerlendirmeleri ile kavramsal 

modelin gelişim aşamaları, kavramsal model/kavramsal anlayış temelinde 

gerçekleştirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.3  Yeraltısuyu Yönetiminde Kavramsal Modelin Rolü (OUS 26, 2010) 
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Şekil 2.4 Kavramsal Modelin Gelişimi (OUS 26, 2010) 

 

Kavramsal modeller bir süreç içerisinde sürekli iyileştirmeye dayalı çalışmalar 

sonucunda oluşturulurlar. İlk model, yeraltısuyu sisteminin genelleştirilmiş bir 

taslağı şeklinde, nispeten sade bir biçimde oluşturulur. Gerektiği yerlerde bu 

kavramsal model zamanla geliştirilir. Eldeki verilerin sayısı ve güvenilirliği arttıkça 

modelin ayrıntısı ve doğruluğu artarak sistemin daha etkili bir tasviri oluşmaktadır 

(OUS 26, 2010: 43) 

İzleme programları yeraltısuyu sistemin kavramsal model/anlayışı temelinde 

tasarlanmalıdır. Model, mevcut izleme verileri kullanılarak yeraltısuyu kütlesinin 

doğal karakteristikleri ve üzerindeki baskılar hakkındaki bilgilerin yardımıyla 

sistemin mevcut durumunun anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu temel anlayış ile birlikte 

SÇD çevresel hedeflerine ulaşmadaki başarıyı ortaya koyacak yeterlilikte olan izleme 

sistemi tasarlanır.  
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Şekil 2.5 Kavramsal Model ile İzleme Arasındaki İlişki (OUS 7,2003) 

 

Birçok amaç için farklı ayrıntı ve karmaşıklık düzeyine sahip kavramsal modeller 

oluşturulur. Bu farklılığa rağmen kavramsal modeller oluşturulurken çeşitli ortak 

aşamalardan geçilir. Her bir aşamada öncelikle nitel tanımlamaya (mevcut yapılar ve 

proses) ardından ise nicel tanımlamaya (akış hızı, konsantrasyonlar) ihtiyaç duyulur. 

Genel hatlarıyla bir kavramsal modeli üç aşamada gerçekleştirmek mümkündür  

(OUS 26, 2010: 44-51). 

1.YAS Kütlesi için temel oluşturacak bir kavramsal model 

1a. Nitel kavramsal model 

1b. Kavramsal modeldeki parametrelerin/unsurların sayısallaştırılması 
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2.Risk Değerlendirme hususlarını kavramsal modele dahil edilmesi 

2a. Baskıların nitel tanımlamaları 

2b. Baskıların sayısal tanımlamaları 

3.Risk Yönetimi Hususlarını kavramsal modele dahil edilmesi 

3a. Mevcut önlemlerin etkilerini tanımlama 

3b. Mevcut ve gelecekteki önlemlerin etkilerini tahmin etmek 

Kavramsal Model oluşturulurken uygulanacak olan adımlar ve bu kapsamda ihtiyaç 

duyulan bilgiler sırasıyla tablo 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 ve 2.9’da verilmiştir. 

 

Tablo 2.5 Kavramsal Modelin Oluşturulması-Sistemin Nitel Olarak Tanımlanması 

Kavramsal Model- nitel tanımlama (adım 1a) 

Topografi 

 Morfoloji 

 Yerüstü suları (akarsu akışları, 

göller, kaynaklar) 

 Yerüstü suyu havzası 

Jeoloji 

 Litoloji 

 Tektonik 

 Stratigrafi 

 Hidrojeoloji 

 Yeraltısuyu havzası 

 Akifer geometrisi 

 Hidrojeolojik birimler 

Akifer tipleri 

Jeokimyasal tip 

Geçirimlilik 

Serbest/basınçlı 

Konsolide/konsolide olmayan 

kayaçlar 

 

 Yeraltısuyu (kimyasal) tipolojisi 

 Bağımsız/çoklu akifer sistemleri 
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 Doymamış zon 

 Akış yönü tahminleri 

 Yeraltısuyunun yerel kullanımları 

Kaynak: OUS 26, 2010 

 

Tablo 2.6 Kavramsal Modelin Oluşturulması-Sistemdeki Parametrelerin Sayısal 

Olarak Tanımlanması 

Kavramsal Model-Parametrelerin sayısallaştırılması (adım 1b) 

Jeokimyasal Veri 

 Kil içeriği 

 Organik karbon içeriği 

 Toprağın minerolojik bileşimi 

Hidrojeolojik Veri 

 Hidrolik iletkenlik 

 Gözeneklilik (toplam/etkin) 

 Yeraltısuyu seviyesi 

 Hidrolik gradyan 

 Doğrudan beslenim (yağmur) 

 Dolaylı beslenim / boşalım 

(yerüstü suları, süzülme ve 

kanalizasyon ile etkileşim) 

Temel Hidrokimyasal Veri 

 Sıcaklık 

 pH 

 İletkenlik 

 Redox potansiyeli 

 Alkalinite 

 Çözünmüş Oksijen 

 Çözünmüş organik karbon 

 Mineral İçeriği  (Ca
+2

, Mg
+2

, 

Na
+
, K

+
, NH4

+
, HCO3

-
, Cl

-
,  

SO4
-2

, NO3
-
) 

Spesifik Hidrokimyasal Veri 

 Yaş tahminiyle ilgili bileşikler 

(
3
H) 

 İz elementler 
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Toprak (Pedoloji) 

 Toprak tipi dağılımı 

 Gelişim derinliği 

 

Kaynak: OUS 26, 2010 

 

Tablo 2.7 Kavramsal Modelin Oluşturulması-Sistemdeki Baskıların Nitel Olarak 

Tanımlanması 

Kavramsal Model-Baskıların nitel tanımlamaları(adım 2a) 

Arazi kullanımı, potansiyel baskı 

faktörleri ve riskler 

 Tarım 

 Endüstri 

 Altyapı 

 Çekim ve sızdırma noktaları 

 Isı depolama ya da salınım 

noktaları 

Alıcılar 

 Korunacak alanlar (su temini 

amaçlı yapılar, sulak alanlar, 

ekotoplar) 

Kaynak: OUS 26, 2010 

 

Tablo 2.8 Kavramsal Modelin Oluşturulması-Sistemdeki Baskıların Sayısal 

Tanımlamaları 

Kavramsal Model- baskıların sayısal tanımlamaları (2b) 

Antropojenik kaynaklı salınımlar 

 Tarım 

 Endüstri 

 Altyapı 

 Madencilik 

 Atık yönetim aktiviteleri 

 Yayılı toprak kirliliği (atmosferik 

Yeraltısuyuna antropojenik 

kaynaklı girişimler 

 Vakaya özel kirleticiler 

(CHC, TPH, BTEX, 

oksijenatlar, pestisitler, 

PAHs, nitrat, sülfat, 

amonyak) 

 Karşılık gelen bozulma 

ürünleri 

 İlave potansiyel elektron 
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birikimin neden olduğu) alıcıları (Mn
+2/+4

,Fe
+2/+3

,P) 

 Biyobozulma indikatörleri 

(Mn
+2

,Fe
+2

,CH4) 

 Metaller 

 

Yeraltısuyu kullanımı 

 Çekim veya sızdırma oranları 

 Isı depolama ya da salınımı 

 

Kaynak: OUS 26, 2010 

 

Tablo 2.9 Kavramsal Modelin Oluşturulması-Mevcut Önlemler ve Etkilerini 

Tanımlama 

Kavramsal Model-mevcut önlemler ve etkilerini tanımlama(adım 3a) 

Yeraltısuyu kalitesi için önlemler 

 Doymuş yada doymamış zondaki 

seyahat süreleri hesaplamaları 

için mevcut konsantrasyon veri 

dizileri 

 Antropojenik girdilerin mekansal 

ve zamansal gelişimi (Ör: gübre) 

 İz deneylerinin sonuçları 

 Hesaplanan/ölçülen 

bozulma/reaksiyon oranları 

Yeraltısuyu miktar durumu için 

önlemler 

 Mevcut yeraltı/yerüstü suyu 

seviye verileri 

 Mevcut yeraltı su çekimi 

verileri 

 İz deneylerinin sonuçları 

 

Kaynak: OUS 26, 2010 
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Tablo 2.10 Kavramsal Modelin Oluşturulması-Mevcut ve Gelecekteki Önlemlerin 

Etkilerini Tahmin Etmek 

Kavramsal Model-Önlemlerin etkilerini tahmin etmek (adım 3b) 

Yeraltısuyu kalite önlemlerinin 

gelecek etkileri 

 Hesaplanmış doymuş yada 

doymamış zondaki seyahat 

süreleri 

 Hesaplanan bozulma/reaksiyon 

oranları 

 İklim senaryoları 

 Su talebi, nüfus, arazi kullanımı 

ile ilgili gelecek senaryoları 

Yeraltısuyu miktar durumu 

önlemlerinin gelecek etkileri 

 Çekim rejiminin değişimine 

bağlı olarak yeraltı suyu seviyesi 

ile yeraltısuyuna bağımlı 

ekosistemler üzerindeki 

hesaplanan etkiler 

 İklim senaryoları 

 Su talebi, nüfus, arazi kullanımı 

ile ilgili gelecek senaryoları 

 

Kaynak: OUS 26, 2010 

 

Farklı hedefler, farklı çevresel çıktılara gerek duyar. Bu yüzden, hedeflere ulaşma 

durumunu belirleyebilmek için farklı izleme stratejilerine ihtiyaç duyulur. Bununla 

birlikte izleme programının tasarımı, daima uygun kavramsal model temelinde 

oluşturulmalıdır. Örneğin; ilişkili yüzey suyu kütlelerinin korunması, yeraltısuyuna 

bağımlı karasal ekosistemler, ya da içme suyu çekim noktaları gibi alıcı ortamlardan 

biriyle kaynağın arasındaki tahmin edilen akış yolunun izlenmesine gerek 

duyulabilir. Bununla birlikte genel yeraltısuyu kalite hedeflerini değerlendirmek için 

gereken izleme verileri, kavramsal modele bağlı olarak oluşturulmuş daha geniş 

kapsamlı bir izleme tarafından sağlanabilir (OUS 7, 2003: 78). 

Benzer şekilde yeraltısuyu kütlesinin genel davranışını ortaya koyacak şekilde geniş 

perspektifli bir kavramsal model ile nokta bazındaki davranışları ortaya koyacak 

nispeten daha küçük ölçekli kavramsal modellere ihtiyaç duyulabilir. Bu kapsamda 

SÇD Ortak Uygulama Stratejisi 15 numaralı rehber dokümanında, belirli amaçlara 

hizmet edecek şekilde iki tür kavramsal model/anlayış tanımlanmıştır: 



66 
 

 Bölgesel boyutta kavramsal model – bir izleme ağı/noktası kurmak için 

gereklilikler ve verilerin nasıl kullanılacağını tespit edecek şekilde 

yeraltısuyu kütlesi ölçeğindeki etmenlerin/faktörlerin anlaşılması amacıyla 

 Yerel/Lokal boyutta kavramsal model – hem kimyasal hem de miktar 

açısından münferit izleme noktalarının davranışı etkileyen yerel 

etmenlerin anlaşılması amacıyla. 

Ulusal/uluslararası nehir havzalarında, yeraltısuyu kütlelerin jeokimyasal ve 

hidrojeolojik özellikleri büyük farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle kavramsal 

modeller, ulusal (uluslararası) bir nehir havzasındaki bölgeler arasında farklılık 

gösterebilir.  

Bölgesel boyutta bir kavramsal model/anlayış, bir izleme ağı kurulabilmesi ve izleme 

derecesinin belirlenmesi için spesifik gereklilikleri; izleme noktalarının sayısı, 

yapı/mekan yoğunluğu ve izleme sıklığı açısından belirler. Bu model/anlayış, 

karakterizasyon ve risk değerlendirme sürecinin bir parçası olarak geliştirilen ve 

kullanılan modelle tutarlı olacaktır. 

Yeraltısuyu izleme noktalarının seçimi, izleme noktasının davranışını etkileyen 

yerel/lokal unsurlar hakkında da bilgi sahibi olmayı gerektirir. Böylece, noktanın 

izleme programı hedeflerini destekleyen temsil edici bilgi ve veri sağlamaya uygun 

olup olmadığı hakkında değerlendirme yapılmasına olanak sağlanır. Bu kavramsal 

anlayış, izleme programının etkili bir şekilde uygulanışı açısından hayati önem 

taşımaktadır.  Yerel boyutta bir kavramsal anlayış geliştirilirken yerel/lokal 

hidrojeolojik ve çevresel koşullar hakkında bilgi sahibi olunmasına gerek duyulur 

(OUS 15, 2007: 12-13). Bu bilgiler aşağıdakileri içerir: 

 İzleme noktası inşasına ilişkin detaylar, 

 Hidrojeolojik ortam, 

 Beslenim kaynaklarının ve şekillerinin/modellerinin anlaşılması, 

 Su toplama alanı / beslenme havzası içindeki yerel yeraltısuyu akış 

düzen(ler)i ve rejimi, 
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 Su çekiminin etkileri, 

 Mevcut hidrokimyasal veriler, 

 Su toplama alanının/ beslenme havzasının yaklaşık boyutu, 

 Su toplama alanı/ beslenme havzası içinde arazi kullanımı ve baskılar. 

SÇD ek 2’de tanımlanan risk değerlendirme prosedürü çevresel problemlerin olduğu 

ya da olabileceği yerlerde izlemeyi hedefler ve önceliklendirir. İzleme programları 

risk değerlendirme prosedürünü geçerli hale getirmek için etkilerin zamansal ve 

mekânsal dağılımlarını belirleyip gereken bilgiyi sağlamak için tasarlanır. 

Yeraltısuyu risk değerlendirmeleri, yeraltısuyu sisteminin kavramsal modeli ile 

sistemin baskılardan nasıl etkilediğinin anlaşılması temelinde oluşturulmalıdır. 

Kavramsal model sadece izleme programlarının tasarımında gerekli olmayıp söz 

konusu programlardan elde edilen bilgilerin yorumlanması dolayısıyla direktif 

hedeflerine ulaşmadaki başarının değerlendirilmesinde de gereklidir (OUS 7, 2003: 

74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.6  Yeraltısuyu İzleme Programları Tasarımı ile Karakterizasyon ve Risk 

Değerlendirme Süreci Arasındaki İlişki (OUS 7, 2003) 
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Herhangi bir kavramsal modeldeki zorluk ya da karmaşıklık derecesi, yeraltısuyu 

kütlesinin mevcut durumu hakkındaki karar vermedeki zorluğa bağlı olarak değişir. 

Örneğin yeraltı su kütlesinin üzerinde çok az bir baskı olması ya da hiç olmaması 

durumunda çok temel ve basit bir kavramsal model yeterli olacaktır. Bununla 

birlikte, çok masraflı onarma veya önlemleri zenginleştirmeye gerek duyulan “iyi 

durum”a ulaşamayan kütleler için, nispeten detaylı modeller gerekecektir. Farklı 

türde veriler ile bu verilerdeki kesinlik ve güven düzeyindeki artışa kavramsal 

modelin gelişimi ve test edilmesi aşamasında ihtiyaç duyulacaktır (OUS 7, 2003: 

107). Şekil 2.7’de yeraltısuyu kütlesi üzerindeki baskıların artmasına bağlı olarak 

kavramsal modelin geliştirilmesi şematik olarak gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.7 Sistem Üzerindeki Baskılar Sonucunda Kavramsal Modelin 

Detaylandırılması (OUS 15, 2003) 

Basit bir kavramsal model, eğer hidrojeolojik sistem içindeki suyun akışını genel 

hatlarıyla veriyorsa; beslenim, boşalım ve çekim tahminleri ile test edilebilir. Eğer su 

dengesi hesaplamaları sonucu sistem dengedeyse ve yeraltı su kütlesinin durumunu 
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değerlendirmede yeterli oluyorsa, modelin daha fazla geliştirilmesine ihtiyaç 

duyulmayabilir. Uzun dönemli su dengesinde belirgin bir açığın olduğu yerlerde, bu 

durum fazla su çekimine işaret edebileceği gibi kavramsal modeldeki ya da su 

bütçesini oluşturan bileşenlerdeki hataların (örneğin beslenimdeki hata) sonucu da 

olabilir. Bu durumda daha detaylı ve gelişmiş bir kavramsal modele durum 

değerlendirmesinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için ihtiyaç duyulacaktır. 

Su dengesindeki gerekli kesinlik derecesi sistemin karmaşıklığıyla birlikte, özellikle 

de kütlenin üzerindeki baskılar arttıkça, değişecektir. Örneğin, su kütlesi sadece 

küçük baskılara maruz ise, su dengesi hesaplamalarında önemli dengesizlikler 

bulunmaması şartıyla, model yeterli olabilir. Sayıca, dağılım olarak yada önem 

olarak baskının arttığı yerlerde, durumu yeterli derecede değerlendirebilmek ve 

uygun önlemleri tasarlayabilmek için kavramsal modelin geliştirilmesi önemlidir. 

Basit bir kavramsal modelin gelişimi, beslenim hesaplamalarındaki hataların 

azaltılmasını içerir. Örneğin karmaşık bir miktar modeli, yeraltı su kütlesi havzası 

için yapılan ayrıntılı olmayan hesaplamalardan ziyade yeraltısuyu kütlesi özelinde 

farklı kısımlarının hesaplarının kullanılması temelinde olacaktır. Buda hidrojeolojik 

sistemin zamansal ve konumsal değişkenliğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ve 

modeli test etmekte kullanılan beslenim ve boşalım hesaplamalarındaki hataları 

azaltacaktır (OUS 7, 2003: 105-106). 

Şekil 2.8’de nehre önemli miktarda yeraltısuyu boşalımının olduğu bir yeraltısuyu 

kütlesinin şematik gösterimi ve bu kavramsal modeli test eden su dengesi grafiği 

verilmiştir. 
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Şekil 2.8 Basit bir Kavramsal Model ve Modeli Test Etmeye Yarayan Su Dengesi 

Grafiği (OUS 7, 2003) 

 

İzleme programlarının kavramsal modelleri test etmede ihtiyaç duyulan verileri 

sağlaması da beklenir. Bu kapsamda farklı tiplerdeki izleme verileri kavramsal 

modeli doğrulamada kullanılabilir. Örneğin yeraltısuyunun fiziko-kimyasal 

özellikleri ve sığ nehir akışlarındaki yerüstü suları hakkında bilgiler yeraltı-yerüstü 

suyu etkileşimi hesaplamalarındaki güveni arttırabilir. 

 

2.4.1.2. Kalite Gereklilikleri  

Yeraltısularının izlenmesi farklı bileşenlerden oluşan karmaşık ve zorlu bir süreçtir. 

Sürecin etkin ve doğru çıktılarının olabilmesi için belirli bir güvenilirlik düzeyi 
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içerisinde ilerlemesi gerekir. Bu kapsamda bir takım kalite gereklilikleri 

oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. 

Yeraltısuyu izlemesi için gerekli olan kalite, izlemenin amacına göre değişiklik 

gösterir ancak aşağıdakileri kapsayan tüm sürecin her bir aşaması için belirlenmesi 

gerekmektedir (OUS 15, 2007: 24). 

 Kavramsal modelleme, 

 İzleme tasarımı, 

 Alan/saha örneklemesi ve ölçümleri, 

 Laboratuvar analizleri, 

 Transfer, depolama, modelleme, 

 Verilerin yorumlanması ve 

 Sonuç raporlamaları. 

İzleme süreci için gerekli toplam kalite, sürecin her bir aşamasındaki 

doğrulanabilir/ispat edilebilir kalite gereklerinin tanımlanması yoluyla elde 

edilmelidir. İzlenecek sistemin değişkenliği, örnekleme ve analize ilişkin belirsizlik, 

hata durumlarını içeren riskler amaca uygun kalite şartlarının belirlenmesinde göz 

önünde bulundurulmalıdır.  

İzleme süreci esnasında, kalite kontrol de önemli bir yer tutar. Bu kapsamda kalite 

şartlarının yerine getirilmesi de izlenmelidir. İzleme sürecinde tanımlanan kalite 

gereklilikleri bir veya daha fazla aşama için karşılanmamışsa izleme yeniden 

değerlendirilmeli ve gerek görülürse geliştirilip tekrarlanmalıdır. 

Bir kavramsal modele ilişkin kalite gereklilikleri, tahmin edilmiş olan bir takım 

özelliklerden ölçümler sonucundaki sapmaların kabul edilebilirliği vasıtasıyla 

tanımlanabilir. Bu husus, kavramsal modele dayanarak tanımlanmış bir kesinliğe 

sahip olan izleme verileri ve ilgili diğer bilgiler tarafından cevaplanması gereken 

sorular hazırlayarak somutlaştırılabilir. Bu kapsamda kavramsal model ve bu 

modeldeki değişimler belgelere dökülmeli ve emsal taramaya tutulmalıdır. 
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Gerekli şartların karşılanması yönünden kavramsal modelin kalitesinin kontrolü, en 

iyi şekilde gerçekleştirilmesi için, bu kontrolün izleme sürecinin tamamı boyunca, 

gerekli güvene bağlı olarak tekrarlayan bir süreç olarak uygulanmasını 

gerektirmektedir (OUS 15, 2007: 25-26). Şekil 2.9’da bir kavramsal modelin kalite 

gerekliliklerine dayalı olarak tekrarlayan kontrolü şematik olarak gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.9 Belirlenen Kalite Gereklerine Dayalı Olarak Kavramsal Modelin 

Tekrarlayan Kontrolü (OUS 15, 2007) 

İzleme tasarımına ilişkin kalite gereklilikleri, yeraltı su kütlesindeki bir parametreye 

ait belirli bir zaman veya konumda, bir uyum kriterine ilişkin, örnek olarak ortalama 

değer seçilebilir, gerekli izin verilebilir maksimum güven aralığı temel alınarak 

somutlaştırılabilir. Bu tasarım belgelere dökülmeli ve emsal taramaya tutulmalıdır. 

İzleme tasarımının kalitesinin kontrolü gerekli güven aralıklarının aşılmamasını 

sağlayacaktır. Bu güven aralıkları, belirlenen kalite gereklilikleri temel alınarak 

hesaplanabilir veya bu aralıklar, tahmin edilen değişkenliği göz önünde bulunduran 

uzman kararına dayanabilir. Her iki durumda da izleme tasarımının kalite 

gerekliliklerine uyumu doğrulanabilir olmalıdır. 

Örneklemeye ilişkin kalite gerekleri, örneklemede kabul edilebilir maksimum 

belirsizliğe dayanılarak formülize edilmelidir.   
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Analize ilişkin kalite gerekleri ise, analizde kabul edilebilir maksimum belirsizlik 

yanında gerekli analitik tespit limitine dayanılarak formülize edilmelidir.  

Örnekleme ve analizle ilgili olarak, kalite güvence prosedürleri, örnekleme ve 

analizlerdeki hataların en aza indirgenmesini sağlar. Kalite güvence prosedürlerinde 

mutlaka yer alması gereken unsurlar şöyle sıralanabilir:  

 Numune/Örnek, aygıt ve operatörlerin belirlenmesi ve kayıtlarının alınması, 

 Örnekleme yöntemleri ile örnekleme planı ve örnekleme alanı raporları, 

 Numunenin taşınımı, alımı, depolanması ve muhafazası, 

 Yöntemlerin, belirsizlik hesaplamasını da içerecek şekilde doğrulanması , 

 Analitik ölçüm prosedürleri, 

 Yöntemlerin iç kalite kontrolü, 

 Dış kalite kontrol projelerine katılım (yeterlilik testi projeleri vb.), 

 Sonuçların anlatımı, 

 Belgelerin izlenebilirliği, 

 Ölçümlerinin izlenebilirliği. 

Verilerin transferi, depolanması, modellenmesi ve yorumlanmasına ilişkin kalite 

gerekleri, iyi modelleme uygulamalarına dayanan veri yönetim, yorumlama ve karar 

alma kurallarının açık bir şekilde belgelere dökülmesidir (OUS 7, 2003; OUS 15, 

2007: 25-26). 

Verilerin transferi, depolanması, modellenmesi ve yorumlanmasının kontrolü 

yapılırken, veri tutarlılığının rastgele kontrolü (transfer ve depolama) zorunludur. 

Modelin oluşturulmasında yer almayan verilerin ve modelin doğruluğu kontrol 

edilmelidir. 

Veri değişkenliğinin izleme tasarımından, örnekleme ve analitik yöntemlerden veya 

ortamın doğal değişkenliğinden bileşenler içerebileceğini unutmamak gerekir. 

Baştaki bileşenler, izleme tasarımının kalitesinin geliştirilmesinde dikkate 
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alınmalıdır, çünkü bunlar kontrol edilebilir ancak doğal değişkenlik kontrol 

edilemez. 

2.4.1.3. Örnekleme ve Analiz Metotları 

SÇD ve ortak uygulama stratejisi kapsamında hazırlanan rehber dokümanlarda 

yeraltısuyu örneklemesine ilişkin çeşitli araçların, tekniklerin ve metotların ayrıntılı 

tanımlamaları yapılmayıp kilit konulara ilişkin kısa açıklamalarda bulunulmaktadır. 

Bununla birlikte yöntem ve talimatlara ilişkin daha ayrıntılı bilgiler için uluslar arası 

ve ulusal standartlar ile kılavuzlar ve ders kitaplarına başvurulabileceği belirtilmiştir. 

Örnekleme ve analiz için, amaca uygunluk konusunu da kapsayan doğruluğu kontrol 

edilmiş yöntemler kullanılması vurgulanmıştır. Örneğin uygun standart 

yöntemlerinin bulunmaması gibi hususlar nedeniyle aksini gerektiren açık bir durum 

söz konusu olmadığı sürece, örnekleme ve analiz, yayımlanan uluslararası ve ulusal 

standart yöntemlere göre gerçekleştirilebilir. 

İlk olarak, örnekleme stratejileri, örnekleme teknikleri, örneklerin şartlandırılması, 

analizi, hesaplamaları ve raporlamaları, genel izleme sürecinin ayrılmaz parçaları 

olarak kabul edilmelidir.  

Yeraltısuyuna erişimdeki teknik zorluklar ve suyun orijin/çıkış noktasından taşınması 

durumunda meydana gelebilecek suyun kimyasındaki hızlı değişimler nedeniyle 

yeraltısuyunun izlenmesi amacıyla yapılan örneklemelerde en uygun donanım ve 

yöntemlerin planlanması ve seçimi özenle yapılmalıdır. 

Örneklemeye ilişkin standart yöntemlerin kesinliği analitik yöntemlere kıyasla genel 

olarak düşüktür. Bunun bir sebebi farklı sahalarda alan koşullarının değişiklik 

göstermesi ve örnekleme amaçlarındaki farklılıklar, bir diğer sebebi de örneklemenin 

standartlaştırılmasına yönelik sürecin, kimyasal analizin standartlaştırılmasına ilişkin 

olan süreçten daha az gelişmiş olmasıdır. Bu nedenle, ulusal ve uluslararası 

standartlar bulunsa bile, örneklemenin karşılaştırılabilirliği ve temsil edebilirliğini 

sağlamak amacıyla yaklaşım ve yöntemlerin uyumlaştırılması gerekmektedir. 

Yeraltısuyunun izlenmesine ilişkin örnekleme metotları uygulanırken aşağıdaki 

maddeleri içeren bölgesel ve yerel kavramsal modeller göz önünde 

bulundurulmalıdır: 
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 Hidrojeolojik koşullar (katmanlı akifer, gözenek/yarık/kırık 

akışı/geçirgenlik vb.), 

 Örneklenen belirleyicilerin/determinantların fiziko-kimyasal özellikleri 

(maddenin uçuculuğu, adsorbsiyon özellikleri, reaktivite vb.), 

 Ölçülen parametrelerin türü (kimyasal, biyolojik, fiziksel) ve  

 Örnekleme noktalarının özellikleri (ör: kuyu çapı, ızgara uzunluğu, 

örnekleme derinliği, statik/akıcı). 

Çeşitli parametreler; pH, sıcaklık, iletkenlik, çözünmüş oksijen ve gerekli 

durumlarda redoks potansiyeli ve bulanıklık gibi, olabildiğince çabuk şekilde sahada 

ölçülmelidir.  Bunun için, anlaşılır talimat ve prosedürler eşliğinde uygun donanım 

gerekmektedir. Benzer şekilde, numune içinde bulunan çözünmüş ve çözünmez 

fazlar arasındaki dağılımda meydana gelecek değişimlerden kaçınmak için, su 

örneklerinin muhafazası ve filtrelenmesi gibi örnekleme işlemleri, alanın içinde, hava 

ile temastan kaçınarak ve olabildiğince çabuk şekilde yapılmalıdır.  

Yeni analitik yöntemler ve parametreler, izlemenin kalitesini iyileştirmek ve 

verimlilik sağlamak amacıyla izleme programlarına uygulanmalıdır. Bu yeni analitik 

yöntemler ve parametrelerle ilgili olarak standart yöntemler henüz mevcut 

olmayabilir. Bu durumlarda “kurum içinde” doğruluğu kontrol edilmiş yöntemler 

kullanılarak, bunların uygulanması bu çerçevede belgelendirilmeli ve yeni 

yöntemlerin performansı düzenli olarak değerlendirilmelidir. 

2.4.1.4. Raporlama  

İzleme programının unsurları, SÇD madde 15-2’de yer alan raporlamaya tabidir.  

İzleme sonuçlarına ilişkin güvenilirlik düzeyleri, SÇD gereklerine uygun olarak 

belirlenmeli ve raporlanmalıdır. Raporlanan güvenilirlik düzeyi en azından izleme 

süreçlerinden kaynaklanan belirsizliği ve izlenen parametrelerin değişkenliğini 

(zaman ve mekanda) tanımlamalıdır. Başlangıçta gerekli olan güven henüz 

sağlanamamışsa izleme hedeflerinin sonuçları değerlendirilmeli ve izleme 

programında yapılması gereken değişiklikler belirlenmelidir. 
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İzleme programının belgelendirilmesi, işleyiş ve durum/eğilim raporlamaları, 

Raporlama Çalışma Grubunca (Çalışma Grubu D) ayrıntılı olarak hazırlanmış 

“Raporlama Belgeleri”nin geliştirilmesinde ele alınmalıdır. Bu belgeler incelenen 

parametreler ve izleme sıklığı gibi “sözel” durumdaki bilgiler ile tablo halindeki 

bilgilerin özetini içermektedir (OUS 15, 2007: 26-27). 

Yeraltısuyu kütleleri için raporlama kriterleri farklı bir rehber dokümanda (OUS 21, 

2007: 33-34) ise şu şekilde verilmiştir:  

SÇD madde 5 ile ek 2 uyarınca üye ülkeler yeraltısuyu kütlelerinin konumlarını ve 

sınırlarını belirlemeli ve madde 6 ya göre nehir havzası bölgesi içindeki su ile ilişkili 

koruma alanlarını kayıt altına almalıdırlar. 

SÇD ek 4 hangi tipteki koruma alanlarının kayıt altına alınacağını, kayıtlarda neyin 

özet olarak verileceği ve bu bilgilerin nehir havzası yönetim planlarının hangi 

kısımlarının bileşenleri olacağını belirtir. 

SÇD ek 5, üye ülkelerin yeraltısuyu izlemesini nasıl yapacağını, kimyasal ve miktar 

durumunu nasıl sunacağını ve yeraltısuyu kütlelerindeki önemli ve sürekli yukarı 

eğilimlerin nasıl belirleneceğini belirtir. 

SÇD gereklilikleri yanında, 2006/118/EC sayılı Yeraltı Suyu Direktifi’nde SÇD’nin 

hükümlerine uygun olarak tanımlanan yeraltısuyu kütlesinin durum ve eğilim 

değerlendirmesi ile ilgili ek raporlama kriterleri de getirilmiştir. Raporlama 

gereklilikleri eşik değerleri (üye ülkeler tarafından belirlenen kalite standartları) 

içerir. Bunlar eşik değerlerin belirlenmesi ile eşik değerlerin oluşturulması esnasında 

kullanılan metodolojinin kısa bir özetiyle raporlanmak zorundadır. Eşik değerlerin 

oluşturulması için kriterler YSD madde 3 ile ek 1 ve ek 2’de verilmiştir (direktifteki 

raporlama zorunluluğu madde 3.5 ile ek 2 C kısmında verilmiştir). Bu SÇD madde 5 

uyarınca gerekli olan baskı ve etki analizi ile yeraltısuyunun kirlenmesinin önlenmesi 

ve kontrol edilmesi ile ilgili olan SÇD madde 17 ile ilişkilidir. YSD madde 3.1(b) 

uyarınca eşik değerler yeraltısuyu kütlesini SÇD madde 4 hedeflerini karşılamada 

risk altında sokan kirleticiler için YSD ek 2 b’deki liste dikkate alınarak belirlenmek 

zorundadır. 
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Bunlara ilaveten YSD’ye göre yeraltı su kütlelerini sınıflandırmada kullanılan 

metodoloji ile kimyasal ve miktar durum değerlendirmelerinin sonuçları 

raporlanacaktır. Bu gereklilikler, SÇD madde 5 ve YSD madde 4 ile ek 3’de yer 

almaktadır. Ek olarak, eğilim değerlendirmelerinde kullanılan eğilim değerlendirme 

sonuçları ve metodu raporlanmak zorundadır.  Ayrıca eğilimde tersine dönüşün 

başlangıç noktası ve başlangıç noktasının seçim sebepleri raporlanmak zorundadır. 

Eğilimde tersine dönüş için başlangıç noktalarının tanımlanması ve yukarı 

eğilimlerin tespiti için gereklilikler YSD madde 5 ve ek 4 de verilmiştir (YSD’de 

raporlama gereklilikleri madde 5.4 ve 5.5 ile ek 4 kısım A’da verilmiştir). 

 

2.4.2. Yeraltısularının İzlenmesi 

Yeraltısuyu izlemesi yeraltısuyunun miktar ve kimyasal durumuna ilişkin izlemeleri 

içerir. Farklı amaçlar için oluşturulan her bir izleme türünde “nerede izlenecek”, “ne 

izlenecek” ve “ne zaman” izlenecek sorularına yanıtlar aranır. Gerek miktar gerekse 

kimyasal duruma ilişkin izlemelerde bu sorulara verilecek yanıtlar yeraltısuyunun 

kavramsal anlaşılması temelinde şekillenir. 

Yeraltsuyunun miktarına ilişkin izlemede temel parametre yeraltısuyu seviyesidir. 

Yeraltısuyunun miktar durumunun izlenmesindeki amaç yeraltısuyu mevcut 

durumunu ortaya çıkarmak, yeraltısuyu kütlesinin iyi durumda olup olmadığını 

belirlemek ve mevcut kavramsal modelin doğruluğunu test etmek olarak 

sıralanabilir. Bu kapsamda kavramsal modelin işleyişini doğrulayacak uygun 

noktalarda; beslenim ve boşalım dönemlerindeki değişiklikleri ayırt etmeye 

yarayacak sıklıkta ve yeraltısuyu seviyesi ile kaynak akışları ve nehirlerdeki taban 

akışları izlenmelidir. 

Yeraltısuyu kimyasal durumuna ilişkin izleme yapılırken gözetimsel ve operasyonel 

izleme programları uygulanır. Gözetimsel izleme programı, SÇD hedeflerine 

ulaşmada risk taşısın ya da taşımasın tüm kütle ya da kütle gruplarında uygulanırken, 

operasyonel izleme programı risk altındaki kütle ya da kütle gruplarına uygulanır ve 

bu kütlelerdeki kirletici konsantrasyonlarındaki artış eğilimlerinin ve tersine dönüş 

eğilimlerinin tespitine yönelik veri sağlar.  İzleme noktalarının seçimi yeraltısuyunun 
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kavramsal anlaşılması temelinde seçilmelidir. Gözetimsel İzleme programı 

kapsamında izlenecek asgari parametre seti tanımlanmış olup, operasyonel izleme 

kapsamında ise yeraltısuyu kütlesini risk altına sokan kirletici göstergeleri izlenir. 

Gözetimsel izleme herbir nehir havzası döneminde uygulanmalı, operasyonel izleme 

ise gözetimsel izleme programları arasında ve etkileri tespit etmeye yönelik yeterli 

sıklıkta uygulanmalıdır.  Tablo 2.11’de yeraltısuyunun miktar ve kalitesine ilişkin 

yapılan izlemeler özetlenmiştir. 
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Tablo 2.11 Yeraltısuyu İzlemesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: OUS 7,2003 
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2.4.2.1 Yeraltısuyu Kimyasal Durumunun İzlenmesi 

Yeraltısuyu izleme programları; her bir nehir havzasındaki su durumu hakkında 

tutarlı ve kapsamlı bakış sağlamalı, kirletici konsantrasyonlardaki uzun dönemli 

insan kaynaklı eğilimlerin varlığını tespit etmeli ve korunan alan hedefleriyle uyum 

göstermelidir (OUS 15, 2007: 15). Herhangi bir yeraltısuyu kütlesi iyi kimyasal 

durumda tanımlanabilmesi için bir takım şartları sağlaması gerekir: 

 Genel Su Kalitesi:  Kirletici konsantrasyonları SÇD Madde 17 ve diğer topluluk 

mevzuatında belirtilen kalite standartlarının dışına çıkmamalı, 

 Ekosistemler Üzerinde Etki: Kirletici konsantrasyonları, yerüstü suları için SÇD 

madde 4’te belirtilen çevresel hedeflerde başarısız olunmasına neden olmamalı, 

bu tür kütlelerin ekolojik veya kimyasal kalitesinde önemli herhangi bir 

bozulmaya yol açmamalı ayrıca yeraltısuyu kütlesine doğrudan bağlı olan karasal 

ekosistemlerde önemli herhangi bir hasara sebep olmamalı, 

 Tuz Girişi: Kirletici konsantrasyonları, iletkenlik değişimleriyle ölçülen tuz veya 

diğer girişimlerin etkilerini göstermemelidir. 

Kütlenin iyi yeraltısuyu kimyasal durumuna ulaşması için yukarıda verilen üç 

kriterde sağlanmalıdır. Bu şartların sağlanamaması durumunda kütle “zayıf 

yeraltısuyu kimyasal durumu”nda olarak tanımlanır. Yeraltısuyu kimyasal durumu 

sınıflandırılırken yalnızca kirleticilerin yeraltısuyuna girişi insan aktiveleri 

sonucundaysa dikkate alınır. Bozulmaya uğramamış yeraltı su kütlesindeki kirletici 

konsantrasyonları, örneğin doğal olarak bulunan yüksek konsantrasyondaki arsenik, 

kütlenin durumunu etkilemeyecektir. Bununla birlikte insan aktiviteleri sonucunda, 

madencilik gibi, serbest kalan doğal haldeki maddeler, örneğin arsenik, durum 

değerlendirmelerinde hesaba katılmalıdır (OUS 7, 2003: 83). 

Şekil 2.10’da yeraltısuyunun kimyasal durumuna karar verilmesi sürecindeki 

aşamalar verilmiştir. Yeraltısuyu sisteminin uygun kavramsal modeli ile bağlantılı 

olarak yeraltısuyu kütle yada kütle gruplarındaki izleme noktalarından gelen veriler 

uygun kavramsal model/anlayış temel alınarak  kütle yada kütle gruplarının kimyasal 

durum değerlendirmelerine karar vermek için kullanılmalıdır (OUS 7, 2003: 89). 
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Şekil 2.10 Yeraltısuyunun Kimyasal Durumuna Karar Verilmesi (OUS 7, 2003) 

 

Gözetimsel İzleme Programı Tasarımı 

Gözetimsel izleme kapsamında, yeraltısuyu kütlesi üzerine bir bütün olarak 

odaklanılır. Gözetimsel izlemeden aşağıdakiler için bilgi sağlaması beklenir: 

 Risk Değerlendirmelerini tamamlamak ve geçerli hale getirmek: Yeraltısuyunda  

- İyi kimyasal duruma (SÇD madde 4.1.b (1) ve madde 4.1.b (2))  

- Korunan alan hedeflerine (SÇD madde 4.1.c )  

- Kirletici konsantrasyonlarındaki önemli artış eğilimlerini tersine çevirme 

hedeflerine (SÇD madde 4.1.b(3)) 

ulaşamama riskine ilişkin karakterizasyon ve risk değerlendirme sürecini 

tamamlamak ve geçerli hale getirmek (OUS 7, 2003: 84) 
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 Yeraltısuyu kütlelerini sınıflandırmak: risk değerlendirmesi sonucunda risk 

altında olmadığına karar verilen tüm yeraltısuyu kütle veya kütle gruplarının 

durumunu doğrulamak 

 Eğilimleri değerlendirmek: doğal şartlardaki ve insan faaliyetinden kaynaklanan 

uzun dönemli eğilimlerin değerlendirilmesine katkıda bulunmak (OUS 15, 2007: 

15). 

Gözetimsel izleme, SÇD hedeflerine ulaşmada risk taşıyan ya da taşımayan tüm 

kütle ya da kütle gruplarında gereklidir. Gözetimsel izleme programının,  yeraltısuyu 

kütlesi ya da kütle gruplarının risk altında olduğuna bakılmaksızın her bir nehir 

havzası yönetim döngüsü süresince uygulanması gerekmektedir. 

Gözetimsel izleme; her bir plan döneminde ve her bir yeraltısuyu kütle ya  da kütle 

grubuna yönelik risk değerlendirme prosedürünü yeterli ölçüde tamamlayacak ve 

doğruluğunu geçerli kılacak şekilde uygulanmalıdır. 

Gözetimsel izleme programı ayrıca, yeraltısuyu kütlesindeki doğal arka plan 

seviyelerinin ve karakteristiklerin tanımlanmasında yararlı olacaktır. Bu da, ilerideki 

kütle durumlarındaki değişimlerin değerlendirilmesine, referans veri elde edilmesine 

ve tipolojilerin incelenmesine olanak tanıyacaktır. Bu bilgiler, sınır aşan su 

kütlelerinin karakteristik özelliklerinin belirlenmesi açısından da yararlı bilgiler 

sunar (OUS 15, 2007: 15). 

Gözetimsel İzleme Parametrelerinin Seçimi 

Gözetimsel izleme kapsamında izlenmesi gereken temel parametreler seti; 

 Çözünmüş oksijen,  

 pH değeri,  

 Elektrik iletkenliği,  

 Nitrat,  

 Amonyum,  

 Sıcaklık ve  

 Bir dizi temel ve eser miktardaki iyonlardan oluşmaktadır.  
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Sıcaklık, çözünmüş oksijen, elektriksel iletkenlik ve pH örnekleme noktasında, diğer 

parametreler ise laboratuvarda ölçülmelidir. Sahaya ilişkin ek parametreler, örneğin 

redoks potansiyeli ve bulanıklık, gerekli durumlarda programa dahil edilebilir.  

Sıcaklık ile bir dizi temel ve eser miktardaki iyonlar SÇD tarafından resmi olarak şart 

koşulmasa da, madde 5 risk değerlendirmesinde ve kavramsal modelleri geçerliliğini 

doğrulamada yardımcı olabilir. Seçilebilecek farklı parametrelere (ör: ağır metaller) 

doğal arka plan seviyelerini değerlendirirken ihtiyaç olacaktır. 

SÇD ek 10’da bahsi geçen 33 öncelikli maddenin her birinin izlenmesi gerekli 

olmamakla birlikte, bu parametreler içinde gözetimsel izleme programına dahil 

edilmesi gerekenler karakterizasyona ve yeraltısuyu ve yerüstü suyu gibi diğer ilgili 

alıcılar üzerinde oluşturdukları potansiyel risklere dayanılarak seçilmelidir. Bu 

aşamada kavramsal modelin kullanımı çok önemli olup, her bir örnekleme 

sahasındaki her bir baskının belirlenmesi için kavramsal model tarafından sağlanan 

bilgilerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

SÇD risk değerlendirmesinin tekrar doğrulanması ve tespit edilen yeni bir baskı olup 

olmadığının kontrol edilmesini sağlamak amacıyla, alandaki arazi kullanımı 

faaliyetlerinde tipik olarak görülen ve yeraltısuyuna etki etme potansiyeli taşıyan 

antropojenik kirleticilere ilişkin ek göstergeler de bazı durumlarda gerekli olacaktır. 

Tespit edilen risklerle alakalı kimyasal madde ve göstergelerin YSD uyarınca 

yeraltısuyu eşik değerlerinin belirlenmesinde dikkate alınması gerekmektedir. 

Ayrıca, “sahanın fiziksel durumu”nu tanımlayabilmek ve yeraltısuyunun kimyasal 

bileşimindeki dönemsel değişkenleri ve eğilimleri yorumlayabilmek için, tüm 

sahalardaki su seviyesinin izlenmesi tavsiye edilmektedir (OUS 15, 2007: 15-16,34). 

Gözetimsel İzleme Noktalarının Seçimi 

İzleme noktalarının seçimi ve bunların işleyişi, daha sonraki değerlendirmelerin 

sonuçları açısından, özelliklede kirleticilerin yeraltısuyu kütlesi boyunca genelde 

düzensiz bir şekilde dağılmış olması sebebiyle büyük önem taşımaktadır. 

Kirleticilerin konumsal dağılımı, farklı baskıların yerleriyle, örneğin noktasal ve 

yayılı kaynaklarla ilişkilidir. Buna ek olarak bir yeraltısuyu kütlesi üç boyutludur ve 
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kirleticilerin konsantrasyonu dikey ve yatay doğrultuda önemli farklılıklar 

gösterebilir. Bir su kütlesi içindeki hidrodinamik ve hidro-jeokimyasal özelliklerde 

görülen genel değişiklikler kirleticilerin yayılımı üzerinde önemli bir etki 

oluşturabilir ve izleme noktalarının seçimi esnasında göz önünde bulundurulmalıdır. 

Dahası sığ akiferlerdeki elektrik iletkenliği, sıcaklık ve kirletici konsantrasyonları 

gibi fiziko-kimyasal parametreler  bazen sene içerisindeki belirgin bir değişimi 

ortaya çıkartabilir. 

Gözetimsel izleme kapsamında izleme noktalarının seçim süreci şu üç temel faktöre 

dayanmalıdır: 

 Yeraltısuyu kütlesinin hidrolojik, hidrojeolojik ve hidrokimyasal niteliklerinin 

değerlendirmesini içeren kavramsal model(ler). Bu nitelikler karakteristik ulaşım 

süreleri, farklı arazi kullanımı türlerinin dağılımı (ör: yerleşim, sanayi, orman, 

otlak/tarım arazisi), yol hassasiyeti, alıcı duyarlılığı ve mevcut kalite verilerini de 

kapsayacaktır. 

 Risk değerlendirmesi ve değerlendirmedeki güvenilirlik düzeyi 

 Her bir örnekleme noktasının uygunluğuna ilişkin pratik düşünceler. İzleme 

sahalarına kolaylıkla erişilebilmeli, sahalar güvenli olmalı ve sahalarla ilgili uzun 

vadeli erişim anlaşmaları yapılabilmelidir. 

Etkili bir izleme ağı, tespit edilen baskıların ve kütle içindeki akış yolları boyunca 

yeraltısuyu kalitesinin geçirdiği değişimin neden olabileceği potansiyel etkilerin 

izlemesinin mümkün olduğu noktalara sahip ağlar olacaktır. 

Risk konularının belirli alıcılarla ilgili olduğu yerlerde, örneğin ekosistemlerde, bu 

alıcılara yakın olacak alanlarda ek örnekleme noktalarına gerek duyulabilir. Ayrıca 

baskı yerlerinin (noktasal kaynaklar) iyi bilindiği durumlarda izleme noktaları farklı 

baskı türlerinin neden olduğu etkileri diğerlerinden ayırmaya yardımcı olmada, 

etkilerin alansal boyutunu değerlendirmede ve kirleticinin akıbetini ve baskı ile alıcı 

arasındaki ulaşımı belirlemede kullanılır. Kurulumları her ne kadar pahalı olsa da 

bazı durumlarda çok katmanlı örneklemeler kullanılabilir. 
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Nokta seçim kriterleri her bir nokta için ayrı değerlendirilmelidir ancak temel ilkeler 

aşağıdaki şekildedir: 

 Uygun saha türleri: Seçim yapılırken, yeraltısuyu kütle ya da kütle gruplarına 

yönelik bölgesel boyuttaki kavramsal model yanında mevcut ve olası izleme 

sahalarının gözden geçirilmesi için yerel boyutlu kavramsal model de göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Gözetimsel izleme, tek başına münferit baskıların etkileri ile tedbir 

programlarının etkinliğini ortaya koymak zorunda değildir ancak yeraltısuyu 

kütle yada kütle gruplarındaki su kalitesi hakkında genel bir bakış vermelidir.  

Büyük miktarda çekim yapılan sular ve kaynaklar bu nedenle uygun örnekleme 

sahaları oluşturabilir çünkü bunlar büyük bir alandan ve özellikle homojen 

sistemlerdeki akifer hacimlerinden su alırlar. Kaynaktan yapılan izleme, karstik 

veya kırılma akışının baskın olduğu sığ akiferlerde tavsiye edilmektedir. Ancak, 

temsil edici bir izleme ağı, ideal olarak, farklı örnekleme noktalarının türleri ve 

örnekleme noktalarının kullanımlarının (su çıkarma, izleme) dengeli bir karışımı 

temel alınarak oluşturulmalıdır.  

Son olarak, yeraltısuyunun yerüstü suyuna katkıda bulunduğu bazı hidrojeolojik 

sistemlerde, yüzey suyunun numunesinin alınması temsil edici bir yeraltısuyu 

numunesi sağlayabilir. 

 Temsil edebilirlik: Bazı akifer sistemlerinde, katmanlaşma meydana gelebilir. Bu 

durumda, izleme noktalarının yeri, yeraltısularının kirlenmeye karşı en duyarlı 

olan kısımları üzerinde odaklandırılmalıdır. Bu genellikle üst kısımlarda görülür. 

Ancak, yeraltısuyunun geneline yönelik olarak kirleticilerin dağılımı hakkında 

temsil edici bir değerlendirme sağlamak için yeraltısuyu kütlesinin diğer 

kısımlarında ek izlemeler yapmak gerekmektedir. 

 “Risk altındaki” kütleler: Gözetimsel izleme noktaları, izleme ağında uygun 

olarak adapte edilebilirse operasyonel izlemeye yönelik bir temel sağlayacaktır. 

Böyle durumlarda noktalar her iki alan için de kullanılabilir. 

 Risk altında olmayan ancak risk değerlendirme güvenilirliği düşük olan kütleler: 

İzleme noktalarının sayısı risk değerlendirmesi için gerekli olan veriyi sağlayacak 

şekilde yeraltısuyu kütlesi içindeki izyolu koşulları ve baskının yoğunluğunu 

temsil edebilecek yeterli sayıda olmalıdır. Bu nedenle izleme noktalarının yeri, 
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her bir baskı/yol kombinasyonu için yeraltısuyu kütlesindeki en hassas alanlar 

üzerinde odaklandırılmalıdır. Gruplama başına nihai dağılım uygun gözetimsel 

izleme noktalarının varlığı ve baskıların dağılımına bağlı olacaktır. Genel bir 

rehber olarak, yeraltısuyu kütle veya kütle grubunda en az üç izleme noktası 

bulunması tavsiye edilir. Ancak, yeraltısuyu kütlelerinin büyük ve heterojen 

olduğu durumlarda, izleme hedeflerinin karşılanması için çok daha fazla izleme 

noktasına ihtiyaç duyulması olasıdır. 

 Baskıların sınırlı olduğu ya da hiç olmadığı yeraltısuyu kütle grupları: “Risk 

altında olmadığı” belirlenen yeraltısuyu kütle gruplarında ayrıca risk 

değerlendirmesine güvenilirlik yüksek ise, özellikle doğal arka plan seviyelerinin 

ve doğal eğilimlerin değerlendirilmesi aşamasında örnekleme istasyonlarına 

ihtiyaç olacaktır. Bu nedenle izleme yapılacak yerler buna göre seçilmelidir 

(OUS 15, 2007: 15-17). 

 

Gözetimsel İzleme Programlarında İzleme Sıklığı 

Gözetimsel izleme kapsamında uygun izleme sıklığının seçimi genel olarak 

kavramsal modele ve mevcut yeraltısuyu izleme verilerine dayanacaktır. Yeraltısuyu 

sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip ve uzun dönemli bir izleme programının 

mevcut bulunduğu durumlarda, bunlar gözetimsel izleme için uygun olan sıklığa 

karar verme amacıyla kullanılmalıdır. Tablo 2.12, bilginin yeterli olmadığı ve veri 

bulunmadığı durumlarda, farklı akifer türlerine uyarlanabilecek gözetimsel izleme 

sıklığı konusunda önerilerde bulunmaktadır. Konsantrasyon düzeninde zaman içinde 

görülen değişimler ile kavramsal model anlayışının gelişimi büyük önem taşır, çünkü 

bunlar seçilen izleme sıklığına etki eder. Genel olarak, sığ yeraltısuyu kütleleri su 

miktarı ve kalite değişimleri açısından nispeten dinamiktir. Bu tür bir değişkenlik 

durumunda, bu değişkenliğin yeterli ölçüde karakterize edilmesi amacıyla izleme 

sıklığı bu değişkenlikler göz önünde bulundurularak seçilmelidir.  
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Tablo 2.12 Akifer Sistemlerinin Yeterli Ölçüde Anlaşılamadığı Durumlarda İzleme 

Programı İçin Önerilen İzleme Sıklığı  

 Akifer Tipi 

Basınçlı Serbest 

Tanecikler Arası 

Akış 

Çatlaklı 

Yapıda 

Akış 

Karstik 

Yapıda 

Akış Genelde 

Derin 

Akış 

Sığ Akış 

Başlangıç Sıklıkları-Temel 

ve İlave Parametreler 

Yılda 2 

Kez 

3 Ayda 

Bir 

3 Ayda 

Bir 

3 Ayda 

Bir 

3 Ayda 

Bir 

Uzun Dönem 

Sıklıkları-

Temel 

parametreler 

Genel 

Olarak 

Yüksek 

Geçirgenlik 

2 Yılda 

Bir 

Yılda 1 

Kez 

Yılda 2 

Kez 

Yılda 2 

Kez 

Yılda 2 

Kez 

Genel 

Olarak 

Düşük 

Geçirgenlik 

6 Yılda 

Bir 

Yılda 1 

Kez 

Yılda 1 

Kez 

Yılda 1 

Kez 

Yılda 2 

Kez 

İlave Parametreler (Devam 

Eden Doğrulama) 

6 Yılda 

Bir 

6 Yılda 

Bir 

6 Yılda 

Bir 

6 Yılda 

Bir 

- 

Kaynak OUS 15, 2007 

Daha az dinamik yeraltısuyu sistemlerinde, gözetimsel izleme kapsamında yıllık iki 

örmek alınması başlangıç olarak yeterli olacaktır. Altı yıllık bir nehir havzası 

döngüsünde izleme sonuçları hiçbir önemli değişim göstermezse örnek alma 

sıklığında azaltmaya gidilebilir. 

Konsantrasyon düzenindeki zamana bağlı değişimler sebebiyle, özellikle de dinamik 

olan yeraltısuyu akış sistemlerinde, her bir izleme noktasından alınan örnekler aynı 

süre aralıklarıyla alınmalıdır. Bu sayede karşılaştırılabilir izleme sonuçları ve uygun 

bir eğilim değerlendirmesi elde edilir. 

Gereken bilgilerin tam olarak elde edilerek ve maliyet-etkin programın devamlılığını 

sağlamak amacıyla gözetimsel izlemenin sonuçları düzenli olarak gözden geçirilmeli 

ve sıklıklar buna göre ayarlanmalıdır (OUS 15, 2007: 17-18). 
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Operasyonel İzleme Programı Tasarımı 

Operasyonel izleme kapsamında, yeraltısuyu kütlesi üzerine bir bütün olarak 

odaklanılır. Operasyonel izleme programı aşağıdakileri gerçekleştirmesi için 

gereklidir: 

 “Risk altında” olduğuna karar verilen bütün yeraltısuyu kütlelerinin veya 

kütle gruplarının kimyasal durumunu belirlemek 

 Herhangi bir kirletici konsantrasyondaki uzun vadeli antropojenik kaynaklı 

herhangi bir yukarı eğilimin varlığını belirlemek  

 Ayrıca bir kütleyi yeniden iyi duruma getirmek amacıyla uygulanan tedbirler 

programının etkinliğini değerlendirebilmek 

Operasyonel izleme yalnızca, SÇD hedeflerini karşılamada başarısız olan “risk 

altındaki” kütleler için gerekmektedir.  Bu izleme gözetimsel izleme dönemlerinin 

arasında gerçekleştirilmelidir. Gözetimsel izlemenin aksine operasyonel izlemede 

büyük ölçüde Direktif hedeflerine ulaşılmasındaki belirli, tespit edilmiş risklerin 

değerlendirilmesine yoğunlaşır. 

Bir operasyonel izleme programı tasarlanırken, izleme sonuçlarının güvenilirlik 

düzeyi tanımlanmalıdır. Operasyonel izleme için gerekli güven; etki kaynağının 

değişkenliğine ve yeraltısuyunun veya söz konusu olan akiferin özelliklerine 

bağlıdır. Prensipte, izleme sürecinden kaynaklanan belirsizlikler, riskin 

kontrolündeki belirsizliğe önemli bir katkı yapmamalıdır. 

Yeni bir riskin tespit edilmeme ve bilinen bir riskin kontrol edilmeme durumunun 

kabul edilebilirliği belirlenmelidir. Bu durum, söz konusu özelliklerin değişkenliğine 

ilişkin hedeflerin konulmasını ve veri değişkenliği açısından izleme kalitesinin 

kontrolünü sağlar (OUS 15, 2007: 18). 

Operasyonel izleme programı SÇD ek 2 karekterizasyon ve risk değerlendirme 

sürecinin çıktıları temelinde tasarlanmak zorundadır. Gözetimsel izleme 

programından gelen verilerle karekterizasyon ve risk değerlendirme süreci 

geliştirilerek yeniden tanımlanır ve operasyonel izleme programı için temel 
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oluşturur. Dolayısıyla gerek gözetimsel izlemenin gerekse de operasyonel izlemenin 

doğru çıktılarının olabilmesi için karakterizasyon ve risk değerlendirme sürecinin 

belirli bir güven aralığında kavramsal model/kavramsal anlayış temelinde 

gerçekleştirilmesi gerekir.  

Ayrıca operasyonel izleme uygun güven aralığında belirlenmiş risk altındaki kütleleri 

zayıf ya da iyi kütle durumda olarak sınıflayabilmek için yada kirleticilerde önemli 

yukarı eğilimlerin varlığını tespit edebilecek için gerekli olan verileri sağlamalıdır 

(OUS 7, 2003: 85). 

 

Tablo 2.13 Risk Değerlendirmesi, Gözetimsel İzleme Ve Operasyonel İzleme 

Programlarının Çıktıları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak OUS 7, 2003 
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Operasyonel İzleme Parametrelerinin Seçimi 

Çoğu durumda, temel parametrelerin yanında seçilecek ilave parametreler de her bir 

örnekleme istasyonunda gerekli olacaktır.  Operasyonel izleme parametrelerinin 

seçiminde üç ana faktör rol oynar (OUS 15, 2007: 19) : 

- Karakterizasyon ve yeraltısuyu sisteminin hassasiyetinin, alıcı duyarlılığının, 

herhangi bir tedbir programının etkili olabilmesi için gerekli olan sürenin ve 

farklı önlemlerin etkilerini ayırt edebilme kabiliyetinin değerlendirilmesini de 

kapsamak üzere kavramsal model(ler), 

- Karakterizasyon süresinde tespit edilen ve kütlenin kötü durumda 

sınıflandırılmasına neden olabilecek temel baskıların dağılımı da dahil olmak 

üzere; risk değerlendirmesi ve değerlendirmedeki güvenilirlik düzeyi, 

- Her bir izleme noktasının uygunluğuna ilişkin pratik düşünceler. 

Geniş ölçekli alan kullanım kategorileri, başlangıç parametrelerinin seçiminde temel 

alınabilir. Yerel yetkili makamlar ile işbirliği içinde, alan kullanım türlerinin ve 

kullanılan kimyasalların yaklaşık miktarları hakkında dikkatli bir analiz yapılmalı ve 

bunlar potansiyel parametrelerin belirlenmesinde kullanılmalıdır. Başka parametre 

grubu seçimleri veya optimizasyonu, karakterizasyon sürecinden edinilen bilgilere 

göre şekillendirilmelidir. Tablo 2.13’de alan kullanımına göre karşılaşılması olası 

parametreler verilmiştir. 

 

Tablo 2.14 Farklı Türlerdeki İnsan Aktiviteleri Sonucu Ortaya Çıkan ve İzleme İçin 

Faydalı Göstergeler 

Parametreler Kaynak 

Nitrat Tarım 

Amonyak Kentsel Alanlar, Tarım, Atık Alanı 

Fosfor Tarım 
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Pestisitler Tarım 

Sülfat Tarım, Atmosferik Birikimler (asit 

yağmurları), Kentsel Alanlar 

pH değeri Atmosferik Birikimler (asit yağmurları), 

Klorür Trafik (buz çözücü tuzlar), Tarım,  Kentsel 

Alanlar 

Tetrakloretilen ve Trikloretilen Ev Bölgesi, Küçük Ticari İşletmeler (kuru 

temizleme), Endüstri 

Mikro-biyolojik parametreler İnsan ya da Hayvan Atıklarının Bertarafı 

Kaynak OUS 7, 2003 

 

Operasyonel İzleme Noktalarının Seçimi 

İzleme noktalarının yerlerinin seçiminde aşağıdaki öncelikler göz önüne alınmalıdır: 

 Temsil edici örnekler sağlayan mevcut uygun noktaların bulunması. (ör: 

gözetimsel izleme programından) 

 Farklı SÇD izleme programlarını destekleme potansiyeli. Örneğin uygun 

kaynak suları miktar, kalite ve yeraltısuyu örnekleme istasyonu görevi 

görebilir. 

 Entegre, çok amaçlı izleme potansiyeli. Örneğin Nitrat Direktifi uyarınca 

yapılan izlemelerin, içme suyu korunan alan izlemelerinin, bitki koruma veya 

biyokıran ürün kaydına ilişkin izlemelerinin ve Yeraltı Suyu Direktifine 

uyumun gerekliliklerini birleştiren noktalarda. 

 Mevcut veya planlanan yüzey suyu izleme noktalarıyla olan potansiyel 

bağlantılar. 

Ekosistemler gibi, belirli alıcılarla ilişkili risk konularının olduğu durumlarda, bu 

alıcılara yakın olan alanlara ek örnekleme noktaları eklenebilir. Bu izleme, durum ve 

eğilim değerlendirmesine katkıda bulunmanın yanı sıra, farklı baskı türlerinin yol 

açtığı etkilerin ayırt edilmesine, etkilerin uzamsal boyutunun değerlendirmesine ve 

kaynak ve alıcı arasındaki kirletici akıbeti ve ulaşımının belirlenmesine de yardımcı 
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olur. Bu bilgiler, risk değerlendirmesi ve karakterizasyon süreci açısından önemlidir. 

Bu husus, akiferin üst kısımlarının ve toprakta görülen olası su drenajlarının 

izlenmesini (ör: çok katmalı örnekleme ağları, lizimetreler) kapsayabilir. 

Baskı ve risklerin, yeraltısuyu ile bağlantılı olduğu bazı durumlarda, yayılı baskılar 

gibi, örnekleme noktaları kütle geneline daha fazla yayılacaktır ve farklı baskılar ve 

bunların yeraltısuyu kütlesi içindeki dağılımı üzerine odaklanacaktır (OUS 15, 2007: 

19) 

Kimyasal durumun değerlendirmesi ve kirlilik artışlarının belirlenmesi izleme 

noktalarının seçimine dair risk-tabanlı ve esnek bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. 

Bunu sağlayan ilgili kavramsal model ile risk değerlendirmesi, farklı toprak 

kullanımından kaynaklanan farklı baskılara ilişkin izleme noktalarının yerlerini ve 

yoğunluklarını tespit etmede kullanılmalıdır. 

İzleme noktalarının yoğunluğu ve konumu, kütlenin üzerindeki baskılar ile gerekli 

maliyetli önlemlerin mantıklı değerlendirilebilmesindeki zorluğa bağlı olacaktır. Bu 

gibi kararlar, Direktif hedeflerine ulaşmadaki risklerinin değerlendirmesi ve ilgili yer 

altı suyu sisteminin uygun bir şekilde oluşturulmuş detaylı modeline dayandırılmalı 

ve bölgesel olarak ve tekrara dayalı gerçekleştirilmelidir (OUS 7, 2003: 112). 

Şekil 2.11’de bir yeraltısuyu kütlesi üzerindeki kimyasal durumun 

değerlendirilebilmesi amacıyla yerleştirilen izleme noktalarının seçim süreci şematik 

olarak verilmektedir. Öncelikle akış sistemini ana hatlarıyla ortaya koyan bir 

kavramsal model oluşturulmuş ardından yerüstü ve yeraltındaki katmanların 

özellikleri ile kütle üzerindeki baskılar modele dahil edilerek izleme noktalarının 

yerlerine karar verilmiştir. 
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Şekil 2.11 Kimyasal Durumu Değerlendirmek İçin Gereken İzleme Noktalarının 

Şematik Gösterimi (OUS 7, 2003) 
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Operasyonel İzleme Programlarında İzleme Sıklığı 

Operasyonel izleme kapsamında izleme sıklığının seçimi genel olarak kavramsal 

modele ve özellikle de akiferin özelliklerine ve kirlilik baskılarına karşı hassasiyetine 

bağlı olacaktır. Tablo 2.15, kavramsal modelin sınırlı olduğu veya mevcut verinin 

bulunmadığı farklı akifer türlerini ilgilendiren operasyonel izlemelere yönelik izleme 

sıkları hakkında öneriler getirmektedir. Yeraltısuyu kalitesi ve hidrojeolojik sistem 

davranışının iyi anlaşıldığı durumlarda gerek duyularsa alternatif izleme aralıkları 

tercih edilebilir. 

Her bir izleme yerindeki örnekleme sıklığı ve numune alma zamanlarıyla ilgili olarak 

aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır: 

 Eğilim değerlendirmesi gereklilikleri 

 Konumun baskının eğim yukarısında, hemen altında veya eğim aşağısında 

yer alıp almadığı. Baskının hemen altında olan yerlerde izlemenin daha sık 

gerçekleştirilmesi gerekebilir.  

 Madde 5 risk değerlendirmelerindeki güvenilirlik düzeyi ve zaman içinde bu 

değerlendirmelerde meydana gelen değişiklikler. 

 Kirletici madde konsantrasyonlarında mevsimler etkiler sebebiyle 

gerçekleşen kısa vadeli dalgalanmalar. Mevsimsel ve diğer kısa vadeli 

etkilerle karşı karşıya kalmanın olası olduğu durumlarda eğilim 

değerlendirmelerine ilişkin karşılaştırılabilir veriler ile doğru bir 

karakterizasyon ve durum değerlendirmesi elde edilebilmesi için örnekleme 

sıklığının ve zamanlamalarının buna göre ayarlanması ve örneklemenin her 

sene aynı zamanlarda ve aynı koşullar altında gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir.  

 Alan kullanım düzenleri, örneğin; pestisit veya nitrat uygulama dönemleri. 

Bu husus, özellikle, karstik akiferler ve/veya sığ yeraltısuyu kütleleri gibi 

hızlı akış sistemleri açısından önem taşımaktadır. 



95 
 

Yeraltısuyu kütlesinin artık kötü bir durumda olmadığından veya kötü durumda olma 

riski altında bulunmadığından emin olununcaya ve eğilimlerdeki tersine dönüşü 

kanıtlayacak yeterli veri mevcut oluncaya kadar operasyonel izleme örneklemeleri 

sürdürülmelidir (OUS 15, 2007: 19-20). 

 

Tablo 2.15 Yeterli Bilginin Olmadığı Durumlarda Operasyonel İzleme Programı İçin 

Önerilen İzleme Sıklığı 

 Akifer Tipi 

Basınçlı Serbest 

Tanecikler Arası 

Akış 

Çatlaklı 

Yapıda 

Akış 

Karstik 

Yapıda 

Akış Genelde 

Derin 

Akış 

Sığ 

Akış 

Yüksek 

Hassasiyetli 

Yeraltısuyu 

Sürekli 

Baskılar 

Yılda 1 

Kez 

Yılda 2 

Kez 

Yılda 2 

Kez 

3 Ayda 

Bir 

3 Ayda 

Bir 

Dönemsel-

Kesikli 

Baskılar 

Yılda 1 

Kez 

Yılda 1 

Kez 

Uygun 

Görüld

üğü 

Zaman 

Uygun 

Görüldü

ğü 

Zaman 

Uygun 

Görüldü

ğü 

Zaman 

Düşük 

Hassasiyetli 

Yeraltısuyu 

Sürekli 

Baskılar 

Yılda 1 

Kez 

Yılda 1 

Kez 

Yılda 2 

Kez 

Yılda 2 

Kez 

3 Ayda 

Bir 

Dönemsel-

Kesikli 

Baskılar 

Yılda 1 

Kez 

Yılda 1 

Kez 

Uygun 

Görüld

üğü 

Zaman 

Uygun 

Görüldü

ğü 

Zaman 

Uygun 

Görüldü

ğü 

Zaman 

Eğilim Değerlendirmeleri Yılda 1 

Kez 

Yılda 2 

Kez 

Yılda 2 

Kez 

Yılda 2 

Kez 

- 

Kaynak OUS 15, 2007 

 

2.4.2.2 Yeraltısuyu Miktar Durumunun İzlenmesi 

Bir yeraltısuyu kütlesinin iyi miktar durumunda tanımlanabilmesi için aşağıdaki 

şartları sağlaması gerekir (OUS 15, 2007: 20-21). Şöyle ki: 
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- Uzun vadeli yıllık ortalama su çekim oranı, mevcut yeraltı su kaynağını 

aşmıyorsa, 

- Yeraltısuyu seviyeleri ve akışları, ilgili yerüstü ve yeraltısuyuna bağımlı 

karasal ekosistemlere yönelik çevresel hedefleri karşılayabilecek yeterliliğe 

sahipse,  

- Antropojenik kaynaklı olarak akış yönünde meydana gelen değişiklikler, 

seviye değişikliği sebepli tuz veya diğer girişimlere neden olmuyorsa, 

yeraltısuyu miktar yönünden iyi durumdadır. 

Mevcut yeraltısuyu kaynağının hesaplanması için ise;Yeraltısuyu kütlesinin su 

dengesi hesapları kullanılarak uygunluğu test edilmiş kavramsal modeli ile 

Yeraltısuyu akım/seviyelerinin hesaplamaları gerekmektedir. 

Mevcut yeraltısuyu miktar hesaplamalardaki adımlar ve sonrasında miktar 

durumunun değerlendirilmesi süreci şematik olarak Şekil 2.12’de gösterilmiştir. 

Şekil 2.13 ise yeraltısunun miktar yönünden iyi ya da kötü olmasını sağlayan 

beslenim ve boşalım ilişkisini şematik olarak göstermektedir (OUS 7, 2003: 121). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.12 Bir Yeraltısuyu Kütlesi İçin Mevcut Yeraltısu Kaynağının Hesaplanma 

Adımlarının Şematik Gösterimi (OUS 7, 2003) 
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Şekil 2.13 Beslenim-Boşalım İlişkisine Göre Yeraltısuyu Miktar Durumu 

Yeraltısunun miktar durumunun izlenmesi amacıyla kurulması gereken izleme 

ağlarının yeraltısuyunun miktar durumunu belirlemesi yanında karakterizasyon 

sürecine yardımcı olması, kimyasal durum ve eğilim analizi değerlendirmelerini 

desteklemesi ve tedbirler programlarının tasarım ve değerlendirilmesine yardımcı 

olması beklenir.  

İzleme tasarımı, diğer ağlarda olduğu gibi, yeraltısuyu sistemi ve baskılarının 

kavramsal olarak anlaşılması temeli üzerine oturtulmalıdır. Yeraltısuyunun miktar 

durumunu tespit etmeye yönelik kavramsal anlayışın önemli unsurları şunlar 

olacaktır:  

 Beslenim ve su dengesi değerlendirmeleri,  

 Mevcut yeraltısuyu seviyesi veya boşalım değerlendirmeleri ve yerüstü ve 

yeraltısuyuna bağımlı karasal ekosistemlere yönelik risklerle ilgili bilgiler, 

 Etkileşimin önemli ve yerüstü su kütle durumunu etkileme potansiyeli olduğu 

durumlarda, yeraltısuları, yerüstü suları ve karasal ekosistemler arasındaki 

etkileşimin derecesi. 
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Miktar izleme ağının gelişimi kendini geliştirerek tekrarlayan/yenileyen bir süreçtir, 

yeni izleme noktalarından elde edilen veriler kavramsal modeli geliştirmek ve 

düzeltilmek için kullanılacaktır. 

Yeraltı ve yerüstü suyunu entegre eden sayısal bir yeraltısuyu modelinin veya bir 

hidrolojik modelin uygulanması, miktar izleme verilerinin toplanıp yorumlanması ve 

risk altındaki kaynak ve ekosistemlerin tespit edilmesi açısından faydalıdır (OUS 15, 

2007: 20-21). 

İzleme Parametreleri 

Her ne kadar direktif, miktar durumunu belirlerken yeraltısuyu seviyesini metrik 

olarak tespit etse de, uygulamada, durum değerlendirme gereklilikleri sebebiyle 

destekleyici ek bilgilere ihtiyaç duyulacaktır. Yeraltısuyunun miktar değerlendirmesi 

için tavsiye edilen hususlar aşağıdakileri kapsamaktadır: 

 Sondaj kuyuları ve kuyulardaki yeraltısuyu seviyesi, 

 Kaynak akışları, 

 Kuraklık dönemlerinde yerüstü suyunun izlediği yolların akış özellikleri 

ve/veya durum/aşama seviyeleri. Örneğin yağışla doğrudan ilişkili akış 

bileşenin göz ardı edilebileceği ve boşalımın büyük ölçüde yeraltısuyu 

tarafından sürdürüldüğü zamanlarda, 

 Yeraltısuyuna önemli ölçüde bağımlı olan sulak alan ve göllerdeki durum 

seviyeleri. 

Bu hususların seçiminde önemli olan, söz konusu hususun izlenmekte olan 

hidrojeolojik ortamı ne kadar temsil ettiği ve risk veya durumun belirlenirken 

oynadığı rolün büyüklüğüdür. 

İzleme noktalarının ve parametrelerin seçimi, diğer tüm izleme çeşitlerinde olduğu 

gibi, izlenecek olan yeraltısuyu kütlesine yönelik sağlam bir kavramsal modele 

dayanmalıdır (OUS 15, 2007: 21). 
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Bazı hidrojeolojik ortam izlemelerinde, sondaj kuyularındaki yeraltısuyu seviyesi 

direktifin amaçlarına uygun olmayıp bazı durumlarda oldukça yanıltıcı olabilir. Bu 

durumlarda, ilgili su yollarının ve kaynakların akış özellikleri değerlendirmelerde 

kullanılabilecek daha iyi veriler sağlayabilir. Bu durum en çok düşük geçirgenliğe 

sahip/kırıklı akiferlerde görülür. Bu tür ortamlarda diğer akiferlerden suların, yüzey 

sularının veya hatta deniz suyunun girdiği ve bu yüzden su seviyesinin hemen hemen 

durağan kaldığı durumlar mevcuttur.  

Adalardaki yeraltısuyu kütleleriyle ilgili olarak göz önünde bulundurulması gereken 

özel hususlar vardır. Su girişi riski söz konusu ise, elektrik iletkenliği ve su sıcaklığı 

gibi uygun su kalite göstergeleri de izleme programına dahil edilmelidir (OUS 15, 

2007: 20-21). 

İzleme Yoğunluğunun Seçimi 

İzlemeye SÇD madde 4’teki çevresel hedeflerin gereksinmelerini karşılaması 

amacıyla, iki farklı ölçekte ihtiyaç duyulabilir. İlk olarak, uygun yerlerde, yeraltısuyu 

kütlesi boyunca yeraltısuyu seviyeleri ve akışları değerlendirilmelidir. Bunlar, 

kütlenin bir bütün olarak su dengesinin değerlendirilmesi ile alakalı olabilir. İkinci 

olarak, yerüstü suyu kütleleri (nehirler, göller, haliçler) ve yeraltısuyuna bağımlı 

karasal ekosistemler gibi, ilgili yerel yeraltısuyunca desteklenen alıcılarla ilişkili 

yeraltısuyundaki seviye ve akışlar üzerinde daha odaklı bir “yerel” izleme 

yapılmasına ihtiyaç duyulabilir. Bunlardan ikincisi, tuzluluk izleme gibi destekleyici 

bilgileri veya ilgili diğer topluluk mevzuatı uyarınca zaten uygulanmakta olan 

ekolojik izlemelerden elde edilen destekleyici bilgileri kapsayabilir (yeraltı su 

çekiminin ekosistemler üzerindeki etkisinin kanıt olarak). 

“Risk altında olmadığı” yönünde değerlendirmede bulunan yeraltısuyu kütle veya 

kütle gruplarında, izleme en aza indirgenebilir. Aslında, grupların hidrojeolojik 

açıdan karşılaştırılabilir olması şartıyla izleme, gruptaki her bir kütle için 

uygulanmayabilir. 

İki veya daha fazla üye ülkenin sınırlarından geçen yeraltısuyu kütlelerini 

ilgilendiren bazı hükümler bulunmaktadır. Örneğin günde 10 m
3
’ten daha fazla su 

sağlayan veya 50’den fazla kişiye hizmet veren yeraltısuyu çekim noktalarının yeri, 
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su çekim oranları, yeraltısuyundaki doğrudan boşalım gibi konularda. Örnekleme 

sahaların sayısı, üye ülke sınırlarının karşı tarafına geçen yeraltısuyu akışının 

yönünün ve oranının tahmin edilebilmesini sağlar yeterlilikte olmalıdır (OUS 15, 

2007: 21-22). 

İzleme Sıklığı 

İzlemenin miktarı ve sıklığına, risk ve duruma karar vermek için gerekli olan veriler 

ile tedbirler programının tasarım ve değerlendirilmesine yardımcı olacak veriler 

ışığında karar verilecektir. 

İzleme sıklığı, sırasıyla yeraltısuyu kütlesinin özelliklerine ve ardından izleme 

alanlarına bağlıdır. Belirgin yıllık değişkinliğe sahip sahalar, çok az değişkenliğe 

sahip sahalara oranla daha fazla izlenmelidir. Genel olarak, değişkenliğin düşük 

olduğu durumlarda miktar izlemesi amacıyla aylık izlemeler yapmak yeterli olacaktır 

ancak özellikle akış ölçülürken günlük izleme de tercih edilebilir.  Akiferin tepki ve 

davranışına ilişkin bilgiler iyileştikçe sıklık, yeraltısuyu kütlesi üzerindeki baskılarda 

meydana gelen herhangi bir değişimin belirginliği açısından gözden geçirilmelidir. 

Böylece maliyet-etkin programın devamlılığından emin olunacaktır (OUS 15, 2007: 

22). 

 

2.4.2.3. Diğer Yeraltısuyu İzlemeleri 

2.4.2.3.1 Korunan Alan İzlemesi 

Üye ülkelerin, ilgili topluluk mevzuatınca getirilen ve SÇD ek 4’te belirtilen, 

herhangi bir korunan alana ilişkin standart ve hedefleri yerine getirme zorunlulukları 

bulunmaktadır. 

İzleme programlarının olabildiğince verimli ve etkin olmasını sağlamak amacıyla, 

miktar ve kimyasal izleme programlarının korunan alanlara yönelik programları 

tamamlamasını ve bunlarla uyum için olmasını sağlamak doğru olacaktır. Böylece 

yeraltısuyu izleme ağları olabildiğince çok amaçlı hale gelecektir. 
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SÇD uyarınca, izleme programları madde 7’de tanımlanan İçme Suyu Korunan Alanı 

(İSKA) hedeflerinin yerine getirilmesini değerlendirebilecek düzeyde olmalıdır. 

İSKA olarak tanımlanan yerüstü su kütlelerinin aksine, SÇD, İSKA’lara yönelik 

ilave yeraltısuyu izleme kriterleri getirmemektedir. Ancak, İSKA hedefleri uyarınca, 

herhangi bir izleme, İSKA yönetimi ve değerlendirmesini destekler nitelikte kesin ve 

güvenilir veri sağlayabilmelidir. Örneğin, çekilen yeraltısuyunda görülen ve arıtma 

derecelerini potansiyel olarak arttırabilecek herhangi bir bozulmanın tespit edilmesi 

için bu bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda İçme Suyu Direktifinde yer 

alan tüm parametrelerin izlenmesi gerekli olmayıp (98/83/EC tarafından değiştirilen 

80/78/EEC) sadece yeraltısuyunun (saf su) kalitesi ile doğrudan ilişkili olan 

parametrelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Parametre listesi, risk 

değerlendirme sonuçlarına, yeraltısuyunun kalitesine ilişkin mevcut bilgilere ve içme 

suyu kaynaklarında mevcut olan arıtma rejimine dayanacaktır. 

Bu nedenlerle, korunan alanlardaki yeraltısuyunun izlenmesi madde 4’teki hedeflerin 

karşılanmasına ek olarak İSKA hedeflerinin (madde 7(3)) ve SÇD ek 2’de belirtilen 

“ileri karakterizasyon”a ilişkin bilgi yükümlülüklerinin karşılanması amacıyla 

gözetimsel ve/veya operasyonel izlemeler için belirlenen programlarla uygun şekilde 

gerçekleştirilmelidir. 

İçilebilir kaynaklarının tümünün düzenli olarak izlenmesi, karakterizasyon sürecinin 

riske işaret etmediği durumlarda kullanışlı veya gerekli olmayacaktır. İSKA 

hedeflerini karşılama konusunda risk taşımayan su kütleleri veya kütle gruplarında, 

risk değerlendirmesini doğrulamak amacıyla, önemli içilebilir kaynakların temsil 

edici bir seçimin yeterli ölçüde izlenmesi tavsiye edilmektedir. Bu husus, gözetimsel 

izleme programına veya diğer bir ulusal izleme programına dahil edilmelidir veya 

uygulamada zaten bu programların bir parçası olabilir. Böylece, gözetimsel izlemeye 

ilişkin kriterler geçerli olacaktır. İçme Suyu Direktifi, mikrobiyolojik parametre ve 

radyoaktivite standartlarının karşılanmasına ilişkin bir şart da içermektedir ve 

bunların İSKA hedeflerinde potansiyel olarak bir başarısızlığa yol açabilmesi 

durumunda bunların herhangi bir İSKA izleme programına dahil edilmesi 

gerekebilir. 
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İSKA hedeflerini karşılamama riski bulunan su kütlelerinde, önemli içilebilir 

kaynakların her bir Nehir Havzası Yönetim Planlaması dönemi öncesinde ve içinde 

en az birer kere izlenmesi gerekmektedir. Uygun durumlarda, bu izleme, riskin 

artışına neden olan baskı ve/veya etkilerin çıkarılan suyun kalitesi ile alakalı olduğu 

alanlara odaklanabilir veya bu alanlarla sınırlandırılabilir. 

Birçok durumda, içilebilir su kaynakları gözetimsel ve operasyonel izleme 

programlarının parçasını oluşturur. Bu durumlarda, yukarıda ana hatları verilen 

izleme yerine, gözetimsel ve operasyonel izleme programları uyarınca gerekli 

şartlara öncelik verilir. Kaynakların gözetimsel ve/veya operasyonel izleme 

programının bir parçasını oluşturduğu durumlarda, gerekli olan veriler yukarda 

bahsedilenden daha sık olacaktır ve bunlar madde 7’deki hedeflere uyumun 

değerlendirilmesi amacıyla kullanılmalıdır.   

Bazı durumlarda, münferit yeraltısuyu çekim noktaları, İSKA içindeki katkı veya 

koruma bölgesinin aynı bölgesinden etkin bir şekilde su çıkaran bir kaynak grubunun 

parçasını oluşturabilir. Bu tür durumlarda, izleme rejiminin tutarlı ve temsil eder 

nitelikte olması koşuluyla madde 7’deki hedeflere uyumun yeterli ölçüde 

değerlendirilmesinde her bir kaynağın izlenmesi gerekmeyebilir (OUS 15, 2007: 22-

23). 

 

2.4.2.3.2 Önleme ve Kısıtlama İzlemesi 

Yeraltısuyu kalite izlemesine yeraltısuyu durumundaki bozulma ve/veya kirleticilerin 

yeraltısuna girişinin önlenmesi ya da kısıtlanması için alınan önlemlerin etkinliğini 

değerlendirebilmek için gerek duyulur. Gözetimsel ve operasyonel izleme 

programları buna büyük ölçüde katkıda bulunsa da noktasal kaynaklı baskıları hedef 

alan belirli ilave izleme programlarına ihtiyaç duyulabilir. Bu sebeple SÇD ortak 

uygulama stratejisi kapsamında hazırlanan 15 numaralı rehber dokümanda 

yeraltısuyu kütlesine bir bütün olarak odaklanan gözetimsel ve operasyonel izleme 

ile noktasal kaynaklara odaklanan önleme ve kısıtlama izlemesi birbirinden ayrılır. 
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Önleme ve sınırlama izlemesi SÇD’de açık bir şekilde istenmemiş de olsa, bu 

izlemeden elde edilen bilgiler özel konuların karakterizasyonu ve incelenmesi ile 

tedbirler programlarının etkili olmasında kullanılmalıdır. Bazı izleme sahaları 

gözetimsel ve/veya operasyonel izlemede kullanılma potansiyeline sahip olsa da, bu 

bilgiler durum ve eğilim değerlendirmelerine özel olarak kullanılmamalıdır. Ancak, 

bu tür sahaların kullanıldığı durumlarda, bu sahalar SÇD izleme programı sahalarına 

ilişkin kalite/güvence gereklerine tam olarak uymak zorundadır. Uyum göstermeyen 

sahalar reddedilmelidir (OUS 15, 2007: 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

3. BÖLÜM 

TÜRKİYEDE YERALTISUYU YÖNETİMİ VE İZLEME 

 

3.1. Kurumsal Yapı  

Türkiye'de su sektöründe; rolü, etkinliği ve işlevsel ağırlıkları birbirinden çok farklı 

olan birçok kuruluş vardır. Bu durumun başlıca nedeni suyun içme ve kullanma suyu 

olarak, sulamada, sanayide ve rekreasyon gibi farklı amaçlarla kullanımı olup, su 

kullanımını olanaklı kılan hususlar, örneğin kaynak araştırması ve geliştirmesi, su 

temini, arıtımı, dağıtımı vb. hizmetler farklı uzmanlık dalları gerektirmektedir. 

Konuya yeraltısuları açısından bakıldığında amaçlarına göre izleme yapan birçok 

kuruluş bulunmakla birlikte yeraltısularının miktar ve kalitesinin bütünleşik bir 

şekilde ortaya konulması Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesindeki Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda 

bulunmaktadır. Farklı amaçların gerektirdiği şekilde yeraltısuyu izlemesi yapan 

başlıca kuruluşlar şunlardır: 

- Su Yönetimi Genel Müdürlüğü  

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  

- Sağlık Bakanlığı  

- Yerel Yönetimler 

 

3.2. Yasal Durum  

Ülkemizde yeraltısuyu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan çeşitli kanun ve 

yönetmelikler bulunmaktadır. Nasıl Avrupa Birliğindeki su yönetimini Su Çerçeve 

Direktifinden öncesi ve Su Çerçeve Direktifinden sonrası olarak iki döneme ayırmak 
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yanlış olmazsa, ülkemizde de benzer şekilde yeraltısuyu yönetimi 07/04/2012 tarih 

ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yeraltısularının 

Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikten (YKBKKY) 

öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrılabilir. 

Söz konusu yönetmelikten önceki yeraltısuları mevzuatını oluşturan kanun ve 

yönetmeliklerin bir kısmı sadece miktar ile ilgili bir kısmı ise kalite ile ilgili olup 

entegre bir yönetim anlayışı benimsenmemiştir. Yeraltısularının Kirlenmeye ve 

Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ile birlikte yeni bir anlayış 

geliştirilmiş ve sonrasında çıkarılan mevzuat söz konusu yönetmeliğe uyumlu olarak 

hazırlanmıştır. 

3.2.1 Çevre Kanunu  

09.08.1983 tarih ve 2872 sayılı “Çevre Kanunu” ülke genelinde çevreyi korumanın 

esaslarını düzenlemektedir. Kirleten öder prensibi üzerine kurulmuş olan bu kanun, 

çevreyi korumak için halkın uyması gereken kuralları, ilgili cezaları, işletme 

izinlerini, denetimleri, kirlenmeye yol açan faaliyetlerin kapatılmasını ve çevresel 

etki değerlendirmesi ile ilgili kuralları belirlemektedir. Kanunda yeraltısuyunun 

korunması ile doğrudan ilgili hükümler şu şekilde özetlenebilir: 

-Yeraltısularının korunarak kullanılmasının sağlanması ve kirlenmeye karşı 

korunması esastır.  

-Yeraltısularına yapılan boşaltımlara cezai yaptırımlar uygulanır.  

3.2.2 Yeraltısuları Hakkında Kanun  

16.12.1960 tarih ve 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanuna göre yeraltısuları 

devletin hüküm ve tasarrufunda olup, kanun yeraltısularının araştırılması, 

kullanılması, korunması ve tescili ile ilgili hükümleri içerir. Kanun yeraltısularının 

miktarı ile ilgili olup kalite ile ilgili hükümler içermemekte ve kapsamındaki her 

türlü yetkiyi DSİ'ye vermektedir. Kanun kapsamındaki DSİ'ye verilen görevler şu 

şekilde özetlenebilir:  

- Yeraltısuyu etüt ve araştırmaları için kuyu açmak veya açtırmak,  
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- Yeraltısuyu tahsisi yapmak,  

- Yeraltısularının korunması ve tescili,  

- Arama, kullanma ve ıslah-tadil belgesi vermek. 

3.2.3 Yeraltısuları Tüzüğü  

167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun'un uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan 

bu tüzük 08.08.1961 tarih ve 10875 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Tüzük genel olarak yeraltısuyu kuyularının açılmasına yönelik işlemleri 

içermektedir. Bununla birlikte yeraltısuyunun korunması amacıyla, yeraltısularının 

aranması, kullanılması ve ıslahı sürecinde dışarıdan kirli suların kuyuya girişinin, 

farklı tabakalar arasından düşük kalitede suların diğer suları kirletmesinin ve 

tuzlanmanın önlenmesine yönelik hükümler içermektedir.   

3.2.4 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği  

İlk olarak 4 Eylül 1988 tarihli ve 19919 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren yönetmelik ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli zamanlarda revize 

edilmiş olup, son olarak 31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanmış ve 13.02.2008 tarihinde yeniden revize edilmiştir. Yönetmeliğin amacı, 

ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir 

biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir 

kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki 

ve teknik esasları belirlemek olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede yönetmelik, su 

ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını, su kalitesinin 

korunmasına ilişkin planlama esasları ve yasaklarını, atık suların boşaltım ilkelerini 

ve boşaltım izni esaslarını, atık su altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin 

önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslarını kapsar.  

Yönetmeliğin yeraltını sularını doğrudan ilgilendiren maddeleri mülga olmuştur. 

Madde 12- Yeraltısularının Sınıflandırılması, madde 13- Yeraltısularının Sınıflarının 

Belirlenmesi ve madde 22- Yeraltısuları ile İlgili Kirletme Yasakları ve 

Düzenlemeler başlıklı maddeleri 7/4/2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede 
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yayınlanan Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında 

Yönetmeliğin 17. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.  

3.2.5 Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması 

Yönetmeliği  

AB mevzuat uyum çalışmaları çerçevesinde hazırlanan yönetmelik 18.02.2004 tarih 

ve 25377 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik 

yeraltı, yerüstü suları ve topraklarda kirliliğe neden olan azot ve azot bileşiklerinin 

belirlenmesi, kontrolü ve kirliliğin önlenmesi ile ilgili teknik ve idari esasları kapsar. 

Yönetmeliğe göre 50 mg/l den fazla nitrat içeren ve önlem alınmadığı takdirde 

içerebilecek olan, içme suyu amacıyla kullanılan ya da kullanılabilecek kalitede olan 

tüm yeraltısuları belirlenir. 

Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) ilgili yönetmeliğin 9. 

Maddesinde yer alan eylem programlarının etkinliğini değerlendirmek için izleme 

programları oluşturur. Tarımsal kaynaklı nitratın sularda yarattığı kirlenmenin 

boyutunu belirleyebilmek için seçilmiş ölçüm noktalarında yerüstü ve 

yeraltısularındaki nitrat miktarı GTHB koordinasyonunda GTHB, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından izlenir. 

3.2.6 Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında 

Yönetmelik 

Amacı iyi durumda olan yeraltısularının mevcut durumunun korunması, 

yeraltısularının kirlenmesinin ve bozulmasının önlenmesi ve bu suların iyileştirilmesi 

için gerekli esasları belirlemek olarak tanımlanan yönetmelik 07/04/2012 tarih ve 

28257 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Söz konusu yönetmelik aşağıdaki hususları içermektedir: 

 Yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesi ve karakterizasyonu, 

 Yeraltısuyu iyi kimyasal durumunun ve yeterli miktar durumunun 

belirlenmesi ilkeleri ve eşik değerlerin belirlenmesi, 
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 Yeraltısuyu kalitesinin izlenmesi, 

 Önemli ve sürekli artan kirlilik eğilimlerinin tespiti, 

 İyileştirmeye başlama noktasının belirlenmesi, 

 Tedbirler programı’nın oluşturulması, 

 Yeraltısuyu koruma alanlarının oluşturulması, 

 Denetim ve Yaptırımlar. 

 

Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, 

4’ü geçici madde olmak üzere 19 madde ve 9 ekten oluşmaktadır. Yönetmelik ile 

Avrupa Birliği Mevzuatının yeraltısuyu yönetimiyle ilgili aşamaları ve yapılacaklar 

maddeler halinde tanımlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1 Yeraltısuyu Yönetimiyle İlgili Önemli Adımların Yönetmelikteki 

Maddeleri 

 

Yönetmelik Avrupa Birliği uyum çalışmaları sonucunda oluşturulmuş olup Avrupa 

Birliği yeraltısuları mevzuatını oluşturan 2006/118/AT sayılı Yeraltısuyunun 

Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Konsey Direktifi ile 
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2000/60/AT sayılı Su Çerçeve Direktifi’nin yeraltısuları ile ilgili kısımlarının 

tamamına yakınının gerekliliklerini karşılar niteliktedir. Ayrıca söz konusu 

yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile ülkemizde yeraltısularının miktar ve kalitesinin 

entegre yönetiminin sağlanmasında temel oluşturacak mevzuat boşluğu büyük 

oranda giderilmiştir.    

Yönetmelik ile Türkiye’deki yeraltısuyu yönetimine farklı bir bakış açısı getirilmiş 

olup bu kapsamda mevzuatta yeni kavramlar oluşturulmuştur. “yeraltısuyu kütlesi”, 

“arka plan seviyesi”, “eşik değer”, “eğilimin tersine çevrilmesi” ve “kalite 

standartları” gibi Avrupa Birliği yeraltısuyu mevzuatı gereğince yeraltısuyu 

yönetiminde kilit öneme sahip kavramlar Türk Mevzuatına aktarılmıştır.  

  

Yönetmelik ile birlikte Su Çerçeve Direktifinde olduğu gibi net tarihler oluşturulmuş, 

ayrıca yönetmelik konuları ile ilgili olarak sorumlu birimler tanımlanarak olası yetki 

çatışmalarının önüne geçilmiştir. 

Tablo 3.1 YKBKKY Kapsamında Görevlendirilen Birimler 

Yönetmelik Konuları Görevli Birimler 

Yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesi   DSİ  

Yeraltısuyunun karakterizasyonu  DSİ  

Yeraltısuyu kütlelerine insan faaliyetlerinin etkisinin 

değerlendirilmesi  

SYGM  

YAS seviyelerindeki değişikliklerin etkilerinin değerlendirilmesi  DSİ 

Risk altında olan yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesi  SYGM ve DSİ 

Kütle bazında kirleticilerin ve tehlikeli maddelerin tanımlanması  SYGM 

İzleme programlarının yapılması  SYGM ve DSİ 

tarafından  

Yeraltısuyunun miktar ve kalite açısından izlenmesi  DSİ 

Yeraltısuyunun miktar konusundaki izleme verilerinin 

değerlendirilmesi ve SYGM’ye bildirilmesi  

DSİ 

Yeraltısuyunun kimyasal durumu konusundaki izleme verilerinin 

değerlendirilmesi ve değerlendirme raporunun yayımlanması   

SYGM  



110 
 

 

 

Tablo 3.2 YKBKKY Kapsamında Uygulama Adımlarının Öngörülen 

Gerçekleştirilme Tarihleri 

YERALTISULARININ KİRLENMEYE VE 

BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

SÜREÇLER 

İZLEME 

İzleme çalışmalarına başlanması    2015 

İzleme altyapısının yönetmeliğe uygun hale 

getirilmesi  

2017 

YERALTISUYU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ VE 

KARAKTERİZASYON ÇALIŞMALARI 

Yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesi  2017 

Yeraltısuyu kütlelerinin karakterizasyonu  2017 

Yeraltısuyu kütlelerine insan aktivitelerinin etkilerinin 

değerlendirilmesi  

2017 

Risk altında olan yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesi  2017’den sonra 2020’den 

önce 

Eşik değerlerin belirlenmesi  SYGM   

Yeraltısuyunun artan kimyasal durum bozulmasının tespit 

edilmesi  

SYGM 

Önemli ve artan kirlilik eğilimlerinin tespiti   SYGM 

İyileştirmeye başlama noktalarının tespiti   SYGM 

Kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galeri, vb. bazında koruma 

alanlarının belirlenmesi 

DSİ 

Gerekiyorsa yeraltısuyu kütlesi bazında Koruma Alanı ve Özel 

Planlama Esaslarının Belirlenmesi  

SYGM 

Yeraltısuyu kirliliğinin kontrolü ve önlenmesi için stratejilerin 

geliştirilmesi  

SYGM 

Önlem programlarının belirlenmesi ve uygulanması SYGM 

koordinasyonunda 

Denetim ve Yaptırım  Çevre ve 

Şehircilik 

Bakanlığı ve DSİ 
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Yeraltısuyu kütlesi bazında kirleticilerin ve tehlikeli 

maddelerin belirlenmesi  

2022 

YERALTISUYU İZLEME VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yeraltısuyu miktar izleme verilerinin 

değerlendirilmesi 

2022 

Yeraltısuyunun kimyasal durumu konusundaki izleme 

verilerinin değerlendirilmesi 

2022 

KİMYASAL DURUM KONUSUNDAKİ İZLEME VERİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

 
Eşik değerlerin belirlenmesi 2022 

Önemli ve sürekli artan kirlilik eğilimlerinin tespiti  2022 

İyileştirmeye başlama noktalarının tespiti  2022 

Yeraltısuyu miktar ve kimyasal durum değerlendirme 

raporunun yayımlanması 

2023 

ÖNLEM PROGRAMLARI 

Önlem programlarının oluşturulması  2024 

 

3.2.7.  Yüzeysel Sular ve Yeraltısularının İzlenmesine Dair Yönetmelik 

11 Şubat 2014 tarih ve 28910 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Yönetmeliğin amacı, ülke genelindeki bütün yüzeysel sular ve yeraltısularının 

miktar, kalite ve hidromorfolojik unsurlar bakımından mevcut durumunun ortaya 

konulması, suların ekosistem bütünlüğünü esas alan bir yaklaşımla izlenmesi, 

izlemede standardizasyonun ve izleme yapan kurum ve kuruluşlar arasında 

koordinasyonun sağlanmasına yönelik usul ve esasları belirlemek olarak 

tanımlanmıştır. 

Yönetmeliğin su kütlelerinin belirlenmesi ile ilgili 6. maddesi ile baskı ve etkilerin 

belirlenmesi ile ilgili 9. maddesinde herhangi bir ilave açıklamada bulunulmayıp 

Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğe 

atıfta bulunulmuştur. Ayrıca yönetmeliğin yeraltısularının izlenmesi ile ilgili olan 

kısımları Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında 

Yönetmeliğin ek 5’inden aynen alınmıştır.  
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Yönetmeliğin yeraltısuları ile ilgili en önemli maddelerinden birini ulusal izleme ağı 

kurulması ile ilgili 11. maddesi oluşturur. Söz konusu madde uyarınca ulusal izleme 

ağının, bütün yüzeysel ve yeraltısularını içerecek şekilde ve Bakanlığın 

koordinasyonunda, izleme faaliyeti yürüten bütün ilgili kurum ve kuruluşların 

katılımı ile oluşturulacak çalışma grupları tarafından belirlenerek kurulacağı ve 

izleme çalışmaları yürüten ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından oluşturulan izleme 

ağı çerçevesinde görev ve yetkileri kapsamında izleme yapılacağı belirtilmiştir. 

Yönetmeliğin beşinci bölümünde Yeraltısularının izlenmesi ile ilgili esaslar 

belirlenmiştir. Buna göre; 

Yeraltısuyu kütlelerinin kimyasal ve miktar durumlarının değerlendirilmesi ile insani 

faaliyetler sonucu oluşan kirleticilerdeki artma eğilimini tespit etmek maksadıyla 

DSİ tarafından Yeraltısuyu İzleme Ağı kurulacak ve Bakanlıkça Ulusal İzleme Ağına 

dâhil edilecektir. 

Yeraltısuyunun kimyasal durumunu ortaya çıkarmak amacıyla genel amaçlı ve 

operasyonel izleme yapılması öngörülmüştür. Genel amaçlı izleme, yeraltısuyu 

kütlelerinin kalite ve miktar durumlarının belirlenmesi, tabii şartlar ve insani 

faaliyetlerden kaynaklanan uzun dönemli değişimlerin değerlendirilmesi ile ilgili 

bilgi sağlamak maksadıyla; operasyonel izleme ise risk altında olduğu belirlenen 

bütün yeraltı su kütlelerinin kimyasal durumlarının belirlenmesi, insani faaliyetlerden 

kaynaklanan uzun dönemli kirlilik artış eğiliminin tespiti ve tedbirler programının 

etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlarıyla gerçekleştirilecektir. 

Genel amaçlı izleme kapsamında, yeraltısuyu kütlelerinde izlenecek parametreler ve 

izleme sıklıkları, yeraltısuyu izleme programlarında belirtilecek olup, asgari olarak 

çözünmüş oksijen,  pH değeri, elektriksel iletkenlik, nitrat ve amonyumun izlenmesi 

zorunludur. Operasyonel İzleme kapsamında izlenecek parametreler ise, yeraltı su 

kütlesinin durumu ile baskı ve etkilerin varlığına göre Bakanlıkça belirlenecektir. 

Yeraltısularının miktar bakımından izlenmesi ise yeraltı su kütlelerinin miktarını 

tespit ederek ve yeraltı su kütlelerinin kimyasal durum değerlendirmelerine yardımcı 

olmak amacıyla yapılacaktır. İzleme sıklığı, kısa ve uzun dönemli seviye 

değişiklikleri dikkate alınarak seçilecek, kütle risk altındaysa yağışlı ve kurak 
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dönemleri kapsayacak şekilde yılda iki kereden az olmamak kaydıyla, yeterli sıklıkta 

ölçüm yapılacaktır. 

3.3. Türkiye’de Yeraltısularının İzlenmesi  

Türkiye'de yeraltısularının miktar ve kalite yönünden izlenmesi 6200 sayılı Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 167 Sayılı 

Yeraltısuları Kanunu’nun verdiği yetkiyle DSİ tarafından yürütülmektedir.  

Mevcut durumda ülkemizde yeraltısuyundan önemli miktarda içme suyu ve sulama 

suyu temin edilmektedir. Bu çerçevede yeraltısularında izleme, içme suyu amaçlı 

kuyular ve sulama suyu amaçlı kuyularda farklı şekillerde gerçekleştirilmektedir. 

DSİ tarafından ülke genelinde sulama amaçlı su temin edilen 800'ün üzerinde 

noktada izleme kapsamında pH, elektriksel iletkenlik, toplam çözünebilir tuz, Ca, 

Mg, Na, K, CO3, HCO3, Cl, SO4, nitrit, nitrat parametrelerine bakılmaktadır. Bu 

izlemeler DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı 

koordinasyonunda bölge müdürlükleri tarafından geçekleştirilmekte olup; izleme 

noktaları ve parametreleri hidrojeolojik etmenler ile akifer üzerindeki baskı ve 

etkilere göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu izlemeler genel olarak sulama dönemi 

öncesi olarak Nisan ve Mayıs aylarında ve sulama dönemi sonrası olarak Ekim ve 

Kasım aylarında olmak üzere yılda ortalama iki defa yapılmaktadır. İçme suyu temin 

edilen yeraltısuyu kuyularında ise DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi 

Başkanlığı tarafından yılda 4 kez numune alınarak TS 266 - insani tüketim amaçlı 

sular hakkındaki standartta yer alan parametrelerin büyük bir kısmının izlemesi 

yapılmaktadır. Ayrıca miktara yönelik olarak yaklaşık 600’ü otomatik seviye ölçüm 

sistemi konulmuş yaklaşık 2000 noktada seviye ölçümü yapılmaktadır. Bu izlemenin 

dışında ayrıca içme suyu temin edilen kuyularda yerel idareler ve Sağlık 

Bakanlığı’nca düzenli olarak kalite izlemeleri yapılmaktadır. Bunun yanı sıra 

özellikle üniversitelerce araştırma amaçlı olarak çeşitli zamanlarda belirli bölgelerde 

kısa süreli izlemeler yapılmaktadır. 

2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı 

Korunması Hakkında Yönetmelik ile birlikte yeraltısuyu yönetimine yeni bir bakış 

açısı getirilmiştir. İyi yeraltı su durumuna ulaşmak amacıyla yeraltısuyunun kütle 
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bazında yönetilerek ve çeşitli kurumları faaliyet alanlarına giren konularda sürece 

dahil eden entegre bir yeraltı suyu yönetimine ulaşmak amacıyla izleme yapılması 

öngörülmüştür. 

Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğin 

geçici 2. maddesi uyarınca izleme çalışmalarına 2015 yılına kadar başlanılması 

ayrıca 2017 yılına kadar izleme altyapısının oluşturulması gerekmektedir. 

Yönetmeliğin uygulamalarına yön vermek maksadıyla hazırlanan Yeraltısuyu 

Yönetimi Eylem Planı (YYEP) ise 2013/5 sayılı Bakanlık Genelgesi ekinde 

11.07.2013 tarihinde imzalanarak yürürlük kazanmıştır. Söz konusu Eylem Planı ile, 

izleme faaliyetleri için zamanlama tabloları oluşturulmuştur. Buna göre Türkiye dört 

havza gurubuna bölünmüş ve miktar ve kalite yönünden izleme çalışmalarına 

başlanılması ile izleme altyapısının yönetmeliğe uygun hale getirilmesi konularında 

zamanlama tabloları oluşturulmuştur. Büyük Menderes, Konya Kapalı, Sakarya, 

Susurluk, Akarçay, Meriç-Ergene, Küçük Menderes, Gediz ve Kızılırmak Havzaları 

öncelikli havzalar olarak seçilmiş ve çalışmaların buralardan başlaması öngörülerek 

bu havzalarda kazanılan bilgi ve tecrübelerin diğer havzalarda uygulanması 

öngörülmüştür. Söz konusu Eylem Planı uyarınca izleme altyapısının uygun hale 

getirilmesi ile izleme çalışmalarına başlanılması havza bazında takvimlendirilmiştir. 

 

Tablo 3.3 YKBKKY Kapsamında Yeraltısularında Miktar ve Kalite İzleme 

Çalışmalarına Başlanılması 

 

 

 

 

 

 

Kaynak YYEP,2013 
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Tablo 3.4 YKBKKY Kapsamında İzleme Altyapısının Yönetmeliğe Uygun Hale 

Getirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak YYEP, 2013 

 

Yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesi ve başlangıç karakterizasyonlarının ortaya 

konulması YKBKKY uyarınca DSİ’nin sorumluluğunda olup söz konusu takvim 

uyarınca çalışmalara başlanılmış, bu kapsamda DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 

öncelikli dokuz havzayı içine alan oniki bölge müdürlüğünden katılımcılarla bir 

çalıştay düzenlenerek ülke koşullarına göre yeraltısuyu kütlesi olarak kabul edilecek 

alanlara taslak olarak karar verilmiştir. Ayrıca başlangıç karakterizasyonu tablosunun 

formatı oluşturulmuştur. 

Örnek olarak gösterilebilecek Akarçay Havzasında gerçekleştirilen yeraltısuyu kütle 

belirleme ve başlangıç karakterizasyonu çalışması Şekil 3.2 ve Şekil 3.3’te 

verilmiştir.   

DSİ tarafından yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesinde kullanılan kriterler şöyle 

özetlenebilir; 

 1/25.000 ölçekli jeoloji haritaları, 1/100.000 ve 1/500.000 ölçekli 

hidrojeoloji haritaları kullanılmıştır.  
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 Tamamlanmış ve hali hazırda devam eden hidrojeolojik etütler ışığında 

hazırlanmış hidrojeoloji raporlarından yararlanılmıştır. 

 Akiferlerin hidrojeolojik özellikleri dikkate alınmıştır. 

 Ayrıca yeraltısuyunun yoğun olarak kullanıldığı alanlar ile İçme suyu 

amacıyla yeraltısuyu çekimi yapılan alanlar göz önünde 

bulundurulmuştur. 

DSİ tarafından yeraltısuyu kütlelerinin başlangıç karakterizasyonunda kullanılan 

kriterler ise şöyle özetlenebilir; 

 2007-2009 yılları arasında yürütülmüş, ‘Türkiye’de Su Sektörü için 

Kapasite Geliştirilmesi’ başlıklı eşleştirme projesi kapsamında AB üye 

ülkelerinden gelen yeraltısuları uzmanları tarafından oluşturulan örnek 

tablo dikkate alınmıştır. 

 Avrupa Birliği üye devletlerinin kullandığı tablolar analiz edilmiş olup, 

Yönetmeliğin gerekleri doğrultusunda ihtiyaç duyulacak bilgileri içeren 

ve ülkemiz koşullarına göre şekillendirilen yeni bir tablo formatı 

oluşturulmuştur. 

 Havzada belirlenen her bir yeraltısuyu kütlesi için, kütleyi oluşturan 

akiferin tipi, litolojik yaşı, su tablasının derinliği, akiferin beslenimi, 

yeraltısuyu rezerv miktarı, yeraltısuyu kullanım durumu, akiferlerin 

hidrolik parametreleri (özgül debi, hidrolik iletkenlik vb.) ve yeraltısuyu-

yüzey suyu ilişkisi gibi özellikler irdelenmiştir.   
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Şekil 3.2 DSİ Tarafından Belirlenen Akarçay Havzasına Ait Yeraltısuyu Kütleleri 
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Şekil 3.3 Başlangıç Karakterizasyonunda Kullanılmak Üzere Akarçay Havzasında DSİ Tarafından Oluşturulan Örnek Tablo 
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Bu çalışmaların ardından Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce Akarçay Havzasına ait 

izleme noktalarının belirlenmesi ile ilgili taslak bir ön çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Buna göre DSİ Akarçay Havzası Hidrojeolojik Etüt Raporu kapsamında Nisan 

2013’te yeraltısuyu seviyesi izlenen 840 kuyudan elde edilen veriler, DSİ tarafından 

belirlenen ve Şekil 3.2’ de gösterilmiş olan Akarçay Havzası yeraltısuları kütleleri 

üzerine coğrafi bilgi sistemi ortamında işlenmiştir. Bu kapsamda ölçülen yeraltısuyu 

seviyelerine göre, her bir yeraltısuyu kütlesinde yeraltısuyu eş potansiyel eğrileri 

oluşturularak yeraltısuyu akım yönleri belirlenmiştir. Bu verilerin yanı sıra Havza 

Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması Projesi kapsamında hazırlanan taslak 

Akarçay Havzası Eylem Planından elde edilen baskı ve etkilerle ilgili altlıklar da 

kullanılarak yeraltusuyu kütlesi üzerinde yeraltısuyunun izlenmesi düşünülen tampon 

bölgeler belirlenmiştir. Bu aşamadan sonra söz konusu tampon bölgeler içerisinde 

izleme yapılmaya uygun olan kuyuların tespiti için bu tampon bölgelerdeki kuyu 

bilgileri ortaya konularak arazi çalışmasıyla birlikte uygun kuyulara karar verilmesi 

amaçlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.4 Akarçay Havzası Sincanlı YAS Kütlesinde Hidrojeoljik Etüt Raporu 

Kapsamında Yeraltısuyu Seviyesi İzlenen Kuyular 
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Şekil 3.5 Akarçay Havzası Sincanlı YAS Kütlesi YAS Eş Potansiyel Eğrileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.6 Akarçay Havzası Sincanlı YAS Kütlesinde Baskı Ve Etkilerin Ortaya 

Konulması  
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Şekil 3.7 Akarçay Havzası Sincanlı YAS Kütlesinde Baskı Ve Etkilerin Ortaya 

Konulması İle Birlikte İzleme Tampon Bölgelerinin Belirlenmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.8 Akarçay Havzası YAS İzleme Tampon Bölgelerinin Belirlenmesi
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Sonuç ve Öneriler 

Günümüzde dünyada olduğu gibi ülkemizin bazı bölgelerinde de yeraltı su 

kaynaklarının durumu hem miktar hem de kalite açısından kötüye gittiği 

bilinmektedir. Oysa bu kaynaklar hem yenilenme sürelerinin uzunluğu hem de kurak 

zaman ve mekanlarda kurtarıcı rolleri yanında, yerüstü ve karasal sistemlerle 

etkileşim halinde olmaları ve bu kaynakları beslemeleri sebebiyle özel olarak 

korunmalıdır. Yeraltı suyu yönetimi bu kapsamda yeraltısularının hem miktar hem de 

kimyasal açıdan kalitesinin korunarak devamlılığının sağlamasına yönelik 

eylemlerden oluşur. Bu eylemlerin en önemli ayağını ise sürecin her aşamasının 

belirlenmiş amaçlar doğrultusunda belirli kalite gereklilikleri içerisinde izlenmesi 

oluşturur. 

Avrupa Birliğinin su ile ilgili müktesebatının temel yapı taşını oluşturan ve bir 

çerçeve belge niteliği taşıyan Avrupa Birliği 2000/60/EC sayılı Konsey Direktifi (Su 

Çerçeve Direktifi) uyarınca yeraltısularının yönetimi için temel bir takım 

gereklilikler bulunmaktadır. Öncelikle yeraltısuları, bu kaynakların yapıtaşı olarak 

adlandırabileceğimiz ve akifer içerisindeki belirgin miktardaki suyu ifade edecek, 

kütle yada kütle gruplarına ayrılarak yönetilmelidir. Direktif bu kütlelerle ilgili açık 

bir hedef ve net bir tarih belirlemiştir. Buna göre tüm yeraltı su kütlelerinde 2015 

yılında iyi su durumuna ulaşılması hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşabilmek için 

öncelikle yeraltısuyu kütleleri belirlenmeli ardından yeraltısuyu sisteminin doğal 

yapısı ile üzerindeki baskı ve etkileri ortaya koyan karakterizasyon süreci belli bir 

güven aralığının dışına çıkmadan tamamlanmalıdır. Risk altındaki yeraltı su kütleleri 

belirlenerek operasyonel izleme kapsamında kütleyi risk altına sokan kirleticiler ve 

kirletici eğilimleri net olarak ortaya konulmalıdır. Kirletici gruplarıyla ilgili eşik 

değerler oluşturulmalı ve kütlelerin miktar yönünden ve kimyasal açıdan durum 

değerlendirmeleri yapılmalıdır. Tüm bunların sonucunda tedbirler programları 

oluşturularak uygulanmalıdır. Tüm bu süreçlerin sonucunda, yeraltısuyunun miktar 

ve kimyasal açıdan iyi olduğu durumu ifade eden iyi yeraltısuyu durumuna ulaşmak 

için her aşamada yeraltı su kütlelerinin izlenmesi gerekmektedir. 
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Tüm bu bilgiler ışığında Avrupa Birliği aday ülke statüsünde bulunan Türkiye’nin 

temel gerekliliklere uygun olarak yeraltısuyu yönetimini gerçekleştirmesi büyük 

önem arz etmektedir. Bu kapsamda mevzuat anlamındaki sıkıntılar Yeraltısularının 

Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe 

girmesiyle birlikte büyük oranda giderilmiş olup uygulamadaki sıkıntıların aşılması 

için bir takım çalışmaların yapılması gerekmektedir.  

Öncelikle yeraltı su kütleleri AB müktesebatının YAS yönetimi konusundaki temel 

yaklaşımını ortaya koyan Su Çerçeve Direktifi ile Yeraltı Suları Direktifinin 

gerekliliklerine uygun olarak, rehber dokümanlarda belirtilen şartlara göre bilimsel 

olarak belirlenmelidir. Ülkemizde gerçekleştirilecek ulusal ya da uluslararası 

projelerle bu kütlelerin doğruluğuna katkı sağlanmalıdır. 

Yeraltısuyunun etkin yönetiminin sağlanabilmesi için tüm aşamalar yeraltısuyu 

sisteminin kavramsal anlaşılması ekseninde olmalıdır. Bu kapsamda öncelikli olarak 

belirlenen havzalardan başlayarak basit bir modelden başlanılmalı ve sürekli 

iyileştirmeye dayalı daha ayrıntılı bir kavramsal modele doğru geliştirilmelidir. 

Kavramsal model oluşturma aşaması yeraltısuyu sisteminin dinamik davranışını 

ortaya koyması bakımından izleme sürecinin temelini oluşturduğu için ülkemizin 

eksikliğini duyduğu bu konudaki uzman açığı üniversiteler ve enstitülerle işbirliği 

yapılarak kapatılmalıdır. 

Yerüstü sularına göre belirlenen havza sınırlarının yeraltı su kütlelerinden farklılık 

gösterebileceği unutulmamalıdır. Bu sebeple topografik havza yönetimi yerine yeraltı 

ve yerüstü sularının entegre olarak yönetildiği su havzası yönetim anlayışı 

benimsenmelidir. İdari yapılanmalar bu kapsamda düzenlenmelidir. 

İzleme sonuçlarının “veri” özelliği kazanabilmesi için, verinin verisi diye 

adlandırılabilecek “meta veriler” ile birlikte kayıt altına alınması gerekmektedir. 

Gelişmiş birçok ülkede verilerden daha çok sayıda meta verinin kayıt altında 

tutulduğu gözlemlenmektedir. Bu sayede hem sonuçların sağlıklı değerlendirilmesine 

katkı sağlanacak hem de sonraki çalışmalarda kullanılmak üzere altlık 

oluşturulacaktır. 
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İzleme verilerin toplanması, analizi, değerlendirilmesi ve depolanması sürecidir. 

Ülkemizde özellikle verilerin değerlendirilmesi safhasında sıkıntılar bulunmaktadır. 

Elde edilen analiz sonuçları birçok zaman değerlendirmeye tabi tutulmadan 

depolanmıştır. Bu eksikliği gidermek adına izleme sonuçlarının değerlendirilmesine 

yönelik çalışmalar yapılmalı; üniversiteler yada diğer kurumlarca bu sonuçların 

şeffaf olarak değerlendirilip üzerlerinde çalışmalar yapılmasına olanak sağlanmalıdır.  

Yeraltısularının miktar ve kalite yönünden izlenmesinden sorumlu kuruluş olan 

DSİ’nin mevcut yeraltısuyu kuyuları yeraltı su kütlesinden ziyade genelde en çok 

suyu temin edebilecek şekilde açıldığından iki yada daha fazla akiferin kesiminden 

oluşabilmektedir. Bu kuyulardan yapılacak izleme tek bir kütlenin durumunu ortaya 

koyamayacağı için birçok yerde yeni gözlem kuyuları açılmalıdır. 

Özellikle yoğun baskıların mevcut olduğu bölgelerde kirleticilerin yeraltısuyuna 

ulaşmadan tespit edilebilmesi için erken uyarı amaçlı izleme yapılmalıdır. Bu 

kapsamda kirleticilerin doygun zona ulaşmadan önce doymamış zondaki davranışları 

önem arz etmektedir. Bu nedenle vadoz bölgeden numune alınmasını sağlayacak 

ekipmanlar temin edilerek yoğun baskıların olduğu bölge müdürlüklerine 

gönderilmelidir. Doğrudan itmeli (direct push) numune alma sisteminin bu amaçlarla 

kullanılması için çalışmalar yapılmalıdır. 

İzlemeler entegre olarak gerçekleştirilmelidir. Yerüstü ve yeraltısuları ile korunan 

alan izlemeleri birbirleriyle uyumlu yapılmalıdır. Ulusal su bilgi sistemi çalışmaları 

önemli olup bu kapsamda sürece katkı sağlayacaktır. 

Tüm yurt genelinde yada belirli havzalardan başlanarak küçük ölçekten büyük ölçeğe 

doğru bilimsel bir planlamayla yeraltı su kütleleri izlenebilir. Örneğin 1/500.000 

ölçeğinde sistem kavramsal olarak ortaya konularak izlemeler yapılarak veri elde 

edilebilir ve burada kazanılan tecrübeler ışığında ölçek büyütülerek 1/25.000 

ölçeğine geçilebilir. 

Yeraltısuyu gözlem kuyuları yanında izleme ağı farklı izleme araçlarıyla 

çeşitlendirilmelidir. Örneğin yeraltısularının yerüstüne çıkış noktaları olan kaynaklar 

ile yerüstü yeraltısuyu etkileşiminin olduğu yerlerde nehir yada göllerin taban suları 

izlenmelidir. 



125 
 

KAYNAKÇA 

 

Akkaya,C. ve Efeoğlu,A. ve Yeşil,N.  (2006). Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi 

ve Türkiyede Uygulanabilirliği, Ankara, TMMOB Su Politikaları Kongresi  

 

Avrupa Komisyonu, History of Groundwater EU Legislative Development, 

http://ec.europa.eu/water-framework/groundwater/history.htm (Erişim Tarihi: 

01.06.2014) 

 

Bartram, J. ve Ballance, R. (1996). Water Quality Monitoring - A Practical Guide 

to the Design and Implementation of Freshwater Quality Studies and 

Monitoring Programmes, UNEP/WHO 

 

ÇOB, (2007). Çevresel Kirlilik İzleme Rehberi. Ankara: T.C. Çevre ve Orman 

Bakanlığı 

 

Doğan, A. (2010) . Avrupa Birliği ve Türkiye’de Yeraltısuyu Kalitesi Yönetimi. 

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara  

 

Dumlu, O. ve Yalçın, H.T. ve Bozkurtoğlu, E. (2006). Yeraltısuyu Jeolojisi ve 

Hidroliği. İstanbul: Literatür 

 

Ekmekçi, M. (2013). Yeraltı Su Kaynaklarına Yönelik Ulusal Gözlem ve İzleme 

Ağı Semineri, 24 Ocak 2013, Ankara 

 

Fetter, C.W. (2004). Uygulamalı Hidrojeoloji. Ankara: Gazi Kitapevi 

 

Ortak Uygulama Stratejisi Rehber Dokümanı No. 15 (OUS 15), 2007. Common 

Implementation Strategy for the Water Framework Directive .Guidance on 

Grandwater Monitoring 

 



126 
 

Ortak Uygulama Stratejisi Rehber Dokümanı No. 21 (OUS 21), 2009. Common 

Implementation Strategy for the Water Framework Directive .Guidance for 

Reporting Under the Water Framework Directive  

 

Ortak Uygulama Stratejisi Rehber Dokümanı No. 26 (OUS 26), 2010. Common 

Implementation Strategy for the Water Framework Directive .Guidance Guıdance On 

Rısk Assessment And The Use Of Conceptual Models For Groundwater 

 

Ortak Uygulama Stratejisi Rehber Dokümanı No. 7 (OUS 7), 2003. Common 

Implementation Strategy for the Water Framework Directive . Monitoring under the 

Water Framework Directive 

 

Robles, J.A.A. ve Soria, F.J.Z. (2007). Water Quality Monitoring to Support the 

European Commission’s Water Framework Directive Reporting Requirements, 

Transactions in GIS 

 

Shiklomanov, I. A. ve Rodda, C. J. (2003).World Water Resources at the 

Beginning of the Twenty First Century.Cambridge University Press 

 

Strobl, R.O. ve Robillard, P.D. (2008) Network Design for Water Quality 

Monitoring of Surface Freshwater, A Review, Journal of Environmental 

Management 

 

Su Çerçeve Direktifi (SÇD), 2000. Directive 2000/60/EC of the European 

Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for 

Community action in the field of water policy  

 

Şen, Z. (2003). Yeraltı Suyu. İstanbul: Su Vakfı Yayınları 

 

Şen, Z. (2003a). Su Bilimi ve Yöntemleri. İstanbul: Su Vakfı Yayınları 

 



127 
 

TÜSİAD, (2008).Türkiye’de Su Yönetimi: Sorunlar ve Öneriler. İstanbul: Tüsiad 

Yayını 

 

WFDVisual, Monitoring in Different Types Of Aquifer. 

http://www.wfdvisual.com/storyboard/monitoring.html (Erişim Tarihi: 03.04.2014). 

 

USDA, United States Department of Agriculture . 

http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome (Erişim Tarihi: 03.04.2014) 

 

Yanmaz, M ve Usul, N (2006).  Kavramsal Su Mühendisliği.  Ankara: ODTÜ 

Yayıncılık 

 

Yeraltısuları Direktifi (YSD), 2006. Directive 2006/118/EC of the European 

Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the protection of 

groundwater against pollution and deterioration, 2006 

 

Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik 

(2012). T.C. Resmi Gazete, 28257, 07.04.2012 

 

Yeraltısuyu Yönetimi Eylem Planı (2013). T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı 

2013/5 Sayılı Genelgesi 

 

Yolcubal, İ. (t.y). Hidrojeolji. Basılmamış Ders Notları, Kocaeli: Kocaeli 

Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 

 

Zweiner, C. ve Frimmel, F.H. (2001). Handbook of Analytical Seperations, Water 

Quality, V3 

 

 

 

 



128 
 

Ozan SOYTÜRK 

 

Tel: 0 (312) 207 58 31 

Adres:  Tunahan Mahallesi Eryaman 

Etimesgut /Ankara 

 

Doğum Tarihi   : 03.12.1981 

Doğum Yeri   : İstanbul 

Uyruğu   : T.C. 

Medeni Hali     : Evli 

 

Eğitim Durumu :  

2012    Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi 

   Sosyal Çevre Bilimleri Yüksek Lisans Eğitimi 

2002    Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

   Çevre Mühendisliği (İNGİLİZCE) Lisans Eğitimi 

2000    Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü 

   Lisans öncesi İngilizce Hazırlık 

1996    İzmit Gazi Lisesi (Kocaeli) 

   Ortaöğrenim 

1991    Ulugazi İlköğretim Okulu (Kocaeli) 

   İlköğretim 

 

Askerlik İle İlişiği:  YOK - 315kd Gelibolu/Çanakkale 

 

 



129 
 

Yabancı Diller     :  

İngilizce  

(İyi Seviyede)  

Deneyimler    : 

07.2011 – 07.2014   T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU 

YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- UZMAN 

YARDIMCISI 

 

03.2010 – 07.2011   KOSGEB T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI –DIŞ 

UZMAN DANIŞMAN 

 

02.2008 –12.2009 KOCAELİ SANAYİ ODASI-AYAŞ ATIK YÖN. SAN. –

ÇEVRE MÜHENDİSİ 

 

08.2006 – 03.2007 PİRELLİ ÇELİKORD –KALİTE ASİSTANI 

 

 

Staj : 

2005   THAMES WATER TÜRKİYE 

(Tesis İşletmesi ve Yönetimi) 

 

2004   İZAYDAŞ 

(Tehlikeli ve Klinik Atıkların Kabulü, Depolanması, Bertarafı, 

Laboratuar) 

 

 

 


